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


Eelmise juhatuse koosoleku protokolli ja esimehe korralduse kinnitamine (juhatuse
liikmed);



Kollektiivlepingu läbirääkimiste ajakava (Alar Sepp, Tauri Tampuu);



2018. aasta tegevuste plaan (Alar Sepp);



2018. aasta eelarve projekt (Alar Sepp);



Üldkoosoleku päevakorra arutelu (juhatuse liikmed);



Kodulehe union.ee tutvustamine (Tauri Tampuu, Alar Sepp);



Muud küsimused: LETK/THK, TÜRK/R6S/küsitlus, uute usaldusisikute koolitus
Tartus koostöös EMÜ AÜ-ga, AKADEEM/AYAK, Nordplus projekti jätkuprojekt,
COHEHRE (juhatuse liikmed).



Eelmise juhatuse koosoleku protokolli ja esimehe korralduse kinnitamine
(juhatuse liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: Teen ettepaneku ära kinnitada detsembrikuu juhatuse koosoleku protokoll.
Esimehe korraldus on seotud Nordplus projekti ja Kaunase reisiga. Raamatupidaja soovib
teada, kes käisid Leedus.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas ära kinnitada eelmise juhatuse koosoleku protokolli ja
esimehe korralduse.
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Kollektiivlepingu läbirääkimiste ajakava (Alar Sepp, Tauri Tampuu);

Kuulati:
Alar Sepp: Rektori kohusetäitja professor Tõnu Lehtsaar on vastanud kirjale, kiitnud koostööd
ja tänanud dokumentide eest. Tartu Ülikooli jurist vaatab esialgse kollektiivlepingu üle.
Kollektiivlepingu läbirääkimiste ajakava pole veel saanud. Lootsin, et jaanuaris algavad
läbirääkimised, aga kohe on jaanuar läbi.
Tauri Tampuu: Loodan, et kollektiivlepingu läbirääkimised algavad veebruaris.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks kollektiivlepingu läbirääkimistega seotud
informatsiooni. Juhatus jääb ootama Tartu Ülikoolilt kollektiivlepingu läbirääkimiste ajakava.


2018. aasta tegevuste plaan (Alar Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: 2018. aasta tegevuste plaani on tulemas üks muudatus. Kerstile ei sobinud TÜ
Ametiühingu üldkoosoleku kuupäev. Jätame hetkel üldkoosoleku ajaks 28. märtsi.
Kersti Taal: Teeme üldkoosoleku 22. märtsil või 28. märtsil.
Tauri Tampuu: Miks me Tartu Ülikoolilt ruumi ei küsi?
Alar Sepp: Tartu Ülikoolilt peame tõesti hakkama tasuta ruume küsima. Sellel aastal me ei saa
projektiraha ja täissummas liikmemaksu maksvate liikmete arv kahaneb. TÜ Ametiühingul on
raha vähem ja peame täpselt paika panema, mida teeme. TÜ Ametiühing võiks hakata
korraldama koolitusi. Näiteks usaldusisiku koolitus. Teeme koolituse koos Eesti
Ametiühingute Keskliiduga. Me peame saama uusi liikmeid. Uusi liikmeid plaanime saada
TÜ Ametiühingu kodulehe kaudu.
Tauri Tampuu: TÜ Ametiühingul pole palju hüvesid, mis kutsuks liituma. Hüvesid võiks ka
juurde saada, näiteks soodsam reisi- või autokindlustus. Esimene uute liikmete värbamisega
seotud üritus võikski olla 19. veebruaril toimuv teabepäev „Palk ja pension“, kus Gaabriel
Tavits ja Peep Peterson on lubanud osaleda. Teabepäeva lõpus reklaamiksin TÜ
Ametiühingut ja kutsuksin liituma. Oluline on olla pildis. Kui ametiühingut pole pildis, siis
miks peaks keegi liituma.
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Alar Sepp: Kui uus kollektiivleping saab alla kirjutatud, siis on vaja ka sellest teada anda nii
ülikooli sees kui ka väljaspool.
Kersti Taal: TÜ raamatukokku pole praegu mõtet minna värbamiskampaaniat tegema, sest
seal on loodud ametiühinguvastane õhkkond.
Alar Sepp: Meil on arvel 45 000 eurot, mis on tegelikult väikese korteri summa. Väike korter
üliõpilastele väljaüürituna on 350 eurot kuus. See tähendab seda, et TÜ Ametiühing saaks
aastas 4200 eurot. See on üle 1000 euro suurem summa kui intresside pealt. Seega tasub
mõtelda kinnisvara soetamise peale. See on kõigest mõte. Mõtlen, kust raha juurde saada. See
pole hetkel tegevuste plaanis. Võib-olla tulevikus tasub mõtelda selle peale.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et üldkoosolek toimub 27. või 28. märtsil. Täpne kuupäev
lepitakse kokku e-posti teel.


2018. aasta eelarve projekt (Alar Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: Raamatupidajaga kohtusin ja leppisime kokku, et 2018. aasta eelarve projekti
teeme paberil. Tartu Ülikooli Ametiühingule pole saadetud möödunud aasta kontoriruumi
rendilepingu arveid mitu kuud. Lähimal ajal on vaja arved tagantjärele maksta. Summa on üle
2000 euro. Täiendkoolituste summa oli möödunud aastal üsna väike. Juhiabi käis 2017. aasta
märtsis ühel koolitusel. Sellel aastal on plaanis teha usaldusisiku koolitus. Kirjandust ei plaani
osta. Personalikulud on kõige rohkem suurenenud. Haritlaste Ametiühingu liikmemaks
muutub sellel aastal natuke suuremaks seetõttu, et Eesti Ametiühingute Keskliit võtab
liikmemaksu iga maksva liikme kohta rohkem kui varem. Eelmise aasta kohta veel nii palju,
et Eesti Meestelaulu Seltsi Tartu Meeskoor ületas oma eelarve 300 euroga. Liikmemaksu
laekus eelmise aasta eest 25 194 eurot. See oli positiivne laekumine. Kantseleikulud olid
eelmisel aastal kokku 1500 eurot. Kodulehe serverile kulus 71 eurot. Plakateid oleme
printinud 29 euro eest. Juristi tehtud juhatuse liikme lepingule kulus 660 eurot. Kotka Keldrile
maksime

375

eurot.

TÜ

Ametiühing

maksis

matusetoetusi

üle

500

euro.

Raamatupidamisteenuse eest maksime 900 eurot. Pärnu puhkekodu raames saime tulu 799,90
eurot. Hiljem tuli juurde veel üks pesumaja arve. Pärnu Linnavalitsusele maksime 3300 eurot.
Eelarve tuleb hiljem paberil.
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Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks 2018. aasta eelarve projektiga seotud
informatsiooni.


Üldkoosoleku päevakorra arutelu (juhatuse liikmed);

Kuulati:
Alar Sepp: Teeme lihtsa ja selge üldkoosoleku, kus päevakorras on revisjonikomisjoni
aruanne ja selle kinnitamine, 2017. aasta aruanne ja selle kinnitamine, põhikirja täiendamine,
2018. aasta liikmemaksude kinnitamine, stipendiumid, 2018. aasta eelarve tutvustamine, uue
kollektiivlepingu põhiseisukohtade tutvustamine, TÜ Ametiühingu missiooni, visiooni ja
väärtuste kinnitamine ning muud küsimused.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus oli nõus üldkoosoleku päevakorraga.


Kodulehe union.ee tutvustamine (Tauri Tampuu, Alar Sepp);

Kuulati:
Alar Sepp: Tauri on kodulehte www.union.ee ette valmistanud.
Tauri Tampuu: Koduleht hakkab valmis saama. Mõned menüüd on veel puudu, aga koduleht
täieneb pidevalt. Veebilehele võiks lisada nii töötajate kui ka juhatuse liikmete tutvustused
ning pildid. Igaüks võib enda kohta kirjutada sellise teksti, nagu ise soovib. Olen kodulehele
pannud üles ka pilte, et koduleht oleks värvilisem. Kõik ettepanekud on oodatud, kuidas
muuta kodulehte paremaks.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks kodulehega seotud informatsiooni. TÜ
Ametiühingu spetsialist jätkab kodulehe täiendamist ja tutvustamist laiemalt.


Muud küsimused: LETK/THK, TÜRK/R6S/küsitlus, uute usaldusisikute koolitus
Tartus

koostöös

EMÜ

AÜ-ga,

AKADEEM/AYAK,

jätkuprojekt, COHEHRE (juhatuse liikmed).
Kuulati:
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Nordplus

projekti

Alar Sepp: Üldkoosolekul on vaja küsida liikmete käest, mida võtame ette Lõuna-Eesti
tervisekeskusega ja mida plaanime teha seoses tööheaolukeskusega. Üleval on TÜ
raamatukogu küsitlustega seotud teema ja üks riskianalüüsi küsitlus. Liikmete hulgas oleks
vaja läbi viia üks küsitlus. Plaanis on teha uute usaldusisikute koolitus koostöös Eesti
Maaülikooli Ametiühinguga. Minul on idee teha ametiühingute ajakiri AKADEEM. Eesti
Ametiühingute Keskliidul on infokiri, aga mitte ajakiri. Keskliit pole valmis rahastama.
Ajakirja väljaandmine võiks olla projektipõhine, aga see on tuleviku teema. Nordplus projekti
jätkuprojekt tuleb 2019-2021. COHEHRE-s olen teaduskomitee liige ja aastamaks on sellel
aastal 350 eurot. Üldkoosolekul tutvustan COHEHRE-t.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis informatsiooni teadmiseks.

Juhataja

Protokollija

Alar Sepp

Kaidi Koort

(Allkiri)

(Allkiri)
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