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Võtsid osa: Kelli Aia (praktikant), Avo Ennok, Stefan Groote, Kaidi Koort, Pille-Riin Määr
(praktikant), Alar Sepp, Kersti Taal ja Tauri Tampuu.
Päevakord:
● Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (juhatuse liikmed);
● Kollektiivlepingu läbirääkimiste käekäik (Alar Sepp);
● Värbamiskampaania tulemused ja liikmeskonna areng (juhatuse liikmed);
● Usaldusisiku koolituse järelkaja (Alar Sepp, Kaidi Koort);
● Matusetoetused (juhatuse liikmed);
● Muud küsimused (juhatuse liikmed):
○ Pärnu puhkekodu hetkeseis
○ TÜ-lt uute ruumide saamise küsimus
○ TÜRK-st koondatud isikute käekäik
○ praktikandid TÜAÜ-s
● Eelmise juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine (juhatuse liikmed);
Kuulati:
Alar Sepp: Teen ettepaneku kinnitada aprillikuu juhatuse koosoleku protokoll.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas kinnitada eelmise juhatuse koosoleku protokolli.
● Kollektiivlepingu läbirääkimiste käekäik (Alar Sepp, Tauri Tampuu);
Kuulati:
Esimees andis sõna Tauri Tampuule.
Tauri Tampuu: Praegu on läbirääkimised kulgenud väga edukalt. Suhtumine on olnud
positiivne, kuigi me pole saavutanud kõike, mida me tahtsime, aga üldiselt väiksemad
eesmärgid on saavutatud. Nüüd on Tartu Ülikooli Ametiühingu esimehel ligipääs ülikooli
töövoogu. See tähendab seda, et ametiühingu esimehe kaudu on juhatusel ja kaasatud
liikmetel, keda see teema huvitab, võimalik tutvuda, millised õigusaktid on ülikoolis
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menetlemisel ning tuleb ka kohustus seoses personalitöö ja palgapuhkusega. Ametiühingu
esimees peab andma oma kirjaliku seisukoha, praegu tegelevad sellega kõik instituudi ja
valitud akadeemilised esindajad, rektoraadi koosseisud. Esimese sammuna on see väga
oluline, sealt on juba järgmiste lepingutega võimalik veel kaugemale jõuda, näiteks olla
senatis ja nõukogus. Praegu saavutasime selle, et me oleme töövoos. Teine oluline asi on see,
et need hüved, mida ülikool praegu pakub, näiteks teisest haiguspäevast alates kehtiv
haigushüvitis ja kaitseväe kogunemisele minekul palga säilitamine, pole veel läbi räägitud.
Ülikool on nõus need kaks punkti kollektiivlepingusse panema, mis tähendab ka ametiühingu
ja ülikooli vahelisi läbirääkimisi.
Sõnavõtud:
Kersti Taal: Kõik rektorid on oma käskkirjas aasta alguses lubanud vabu päevi, et kui
riigipühade vahele jääb üks päev, mõni aasta on koguni kolm olnud, et ega nendest vist juttu
ei olnud, aga rektor on need alati vabaks lubanud. Palka sealt maha ei arvata ja õppetööd ka
see ei sega.
Tauri Tampuu: Sellest ei olnud juttu ja nüüd uut ettepanekut ei saa enam päevakorda võtta.
Selleks, et probleemi ei tekiks, siis peaks see ka lepingus olema. Järgmine kord saab selle
välja pakkuda.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus võttis teadmiseks kollektiivlepingu läbirääkimiste käekäiguga
seotud informatsiooni.
● Värbamiskampaania tulemused ja liikmeskonna areng (juhatuse liikmed);
Kuulati:
Tauri Tampuu: Koos Kaidiga koostasime tegevusplaani ning käisime Keskliidu Tartu
kontoris Artjomi ja Heikiga rääkimas. Keskliit oli nõus meile flaierid ja plakatid ostma, mida
saab hiljem ka kasutada. Keskliiduga leppisime kokku, et kahel korral käime Artjomi ja
Heikiga ametiühingut tutvustamas erinevates instituutides. Samuti panime Kaidiga plakateid
üles kümnesse ülikooli õppehoonesse. Viimases pressiteates on räägitud ka sellest, mida uut
me teada saime organiseerimiskampaania üritusel ja mis emotsioonidega meid vastu võeti.
Inimesed huvituvad eelkõige õigusabist ja samuti inimesi kõnetab ka töötingimuste paremaks
muutmise teema. Kahjuks ei teata, et Tartu Ülikooli Ametiühing eksisteerib. Teavitustöö on
väga oluline ja uusi liikmeid on vaja. Seekord panustati teavitustöösse rohkem, mistõttu me
peaksime saama endale viis uut liiget (peale esimest külastust 2 ja peale viimast õppehoonete
külastust peaksime saama 3 uut liiget).
Sõnavõtud:
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Kaidi Koort: Flaier on praktikandi Kelli Aia kujundatud. Mina koos praktikantidega olen
kommunikatsiooni poole eest hoolitsenud ja selle ajaga on ilmunud kaks pressiteadet just
õppehoonete külastamise kohta. Need olid Tartu Ülikooli siseveebis, UT infokirjas ning
samuti

leiab

need

meie

organiseerimiskampaania

ja

kodulehelt

ürituse

raames

Facebooki
saadi

uusi

lehelt.
liikmeid

Sügisel

toimunud

kaks.

Kevadine

organiseerimiskampaania läks paremini.
Tauri Tampuu: Füüsika instituudist kutsuti meid infotundi ehk me saaksime sügisel sinna
rääkima minna, et inimestele end tutvustada.
Avo Ennok: Kui palju flaierid maksma läksid?
Kaidi Koort: Me saime soodsa hinna, ühe lehe hind oli alla euro.
Tauri Tampuu: Inimesi peab kutsuma, sest esimese korraga keegi kohe ei liitu. Uute
liikmetega tuleb ühendust võtta, teavitada neid liikmelisuse võimalustest ja nii saavutame ka
selle, et nad on aktiivsed liikmed.
Avo Ennok: Peab isiklikult lähenema, et inimene ei tunneks ennast massina.
Tauri Tampuu: Ka praktikantidest on siinkohal palju kasu olnud.
Otsustati:
TÜ Ametiühing sai värbamiskampaaniaga juurde uusi liikmeid ja oluline on jätkata
ametiühingu tutvustamist ülikooli õppehoonetes.
● Usaldusisiku koolituse järelkaja (Alar Sepp, Kaidi Koort, Tauri Tampuu);
Kuulati:
Alar Sepp: Mis on koolituse kokkuvõte? Tauri oli üks korraldajatest ja Kaidi oli kohal
osalejana. Ma saan aru, et sellest tehti ka lugu.
Tauri Tampuu: Koolitusel osales kaks usaldusisikut, üks Eesti Maaülikoolist ja teine Tallinna
Ülikoolist. Kahjuks meie poolt ühtegi usaldusisikut ei osalenud. Kolme ülikooli ametiühingu
liikmed olid kohal, kellega võiks rohkem koostööd teha. Samuti oli kohal Keskliit. Tallinna
Ülikooli inimestele oli kõik saadud informatsioon väga kasulik ja selliseid üritusi võiks veel
korraldada, et omavahel suhelda ja selliseid koolitusi ei pea pelgalt Tartu Ülikooli
Ametiühing korraldama.
Sõnavõtud:
Kaidi Koort: Väga positiivne oli see, et Keskliidu inimesed olid nõus tasuta kohale tulema ja
koolitust läbi viima. Veel pean mainima, et esmaspäev ei ole koolituse läbiviimiseks üldse
hea päev, sest see ei sobi paljudele ülikooli töötajatele.
Tauri Tampuu: Kahjuks paremaid aegu ei olnud saada.
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Kaidi Koort: Osalejaid oleks võinud olla rohkem, kohal oli üsna vähe inimesi. Hea on see, et
need ametiühingud, kes kohal olid, said midagi uut ja kasulikku teada. Meie eesmärk oli
saada usaldusisik, aga meil ikka veel pole seda. Kas Kristina Mullamaa või Ave Teesalu on
nõus usaldusisikuks tulema? Kui jah, siis on vaja korraldada usaldusisiku valimised ja see
tähendab seda, kui ametiühingule valitakse usaldusisik, siis minu arvates peab tulema
üldkoosolek kokku.
Tauri Tampuu: Nüüd tuleb vaadata, mis põhikirjas on ja kas on vaja üldkoosolek kokku
kutsuda.
Kaidi Koort: Sellega peaks tegelema, et me saaks vähemalt ühe usaldusisiku.
Alar Sepp: Koolitus oli vaba, kes soovis, siis ta sai kuulama tulla. Tuleb leida just keegi, kes
poleks instituudis nii hõivatud ja talle võiks usaldusisiku töö sobida. Ametiühingu osalus
sellistes koolitustes on väga oluline ja meie roll ongi teisi koolitada. Saime kuulata
suurepäraseid esinejaid, osalejaid said slaidid ja koolitusi saab muidugi korrata. Tulevikku
peab nägema ja sellised asjad viivad edasi. Usaldusisiku saamine on raske, aga tänu
värbamiskampaaniale me saame seda parandada. Tuleb leida keegi, kes jääks pikemaks ajaks.
Avo Ennok: Üldine aktiivsus on olnud madal.
Kaidi Koort: Võib-olla on lootus uutest liikmetest kedagi usaldusisikuks saada.
Tauri Tampuu: Usaldusisiku roll on olla vahendaja tööandja ja ametiühingu vahel. Peab
lihtsalt mõtlema, keda ta esindama hakkab. Ideaalis oleks usaldusisikuid rohkem kui üks,
mitmest erinevast valdkonnast.
Kersti Taal: Ta peaks jah kedagi konkreetset esindama.
Tauri Tampuu: Paljudel ülikooli töötajatel on raske ikkagi poolt päeva vabaks võtta.
Kaidi Koort: Võib-olla võiks teha koolituse kahel päeval.
Avo Ennok: Raske on leida seda päeva, mis absoluutselt kõigile sobiks.
Otsustati:
Usaldusisiku koolitus möödus hästi ja koolitusi plaanitakse edaspidi korraldada.
● Matusetoetused (juhatuse liikmed);
Kuulati:
Kaidi Koort: TÜ Ametiühingu liige soovib saada kahte matusetoetust. Temal lahkusid nii
ema kui ka isa samal ajal. Lubasin talle tegelikult juba eelmisel nädalal teada anda, kas ta
saab mõlema eest toetuse, aga koosolekut polnud siis veel toimunud. Ühe matusetoetuse
summa on 128 eurot, aga nüüd on see vaja kahega korrutada. Raamatupidajale saadan
homme info, et ta maksaks selle summa ametiühingu liikmele ära ja dokumendid saadan ka.
Otsustati:
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TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et ametiühingu liikmele makstakse kaks matusetoetust.
● Muud küsimused: Pärnu puhkekodu hetkeseis, TÜ-lt uute ruumide saamise
küsimus, TÜRK-st koondatud isikute käekäik, praktikandid TÜAÜ-s (juhatuse
liikmed);
➢ Pärnu puhkekodu
Kuulati:
Alar Sepp: Sellega on tegeletud juba alates jaanuarist saati ja nüüd on kindel, et hooajaline
Pärnu puhkekodu toimub. Kui palju hetkel soovijaid on?
Sõnavõtud:
Kaidi Koort: Hetkel ei oska öelda, sest saatsin eile alles pressiteate välja. Varem on helistatud
ja kirjutatud, just need, kes on aastaid käinud Pärnu puhkekodus.
Kersti Taal: Kuigi mina ei lähe Pärnusse ja pole ka varem seal käinud, siis sain ka pahameele
osaliseks, sest selle teada saamisega, kas see toimub või ei, läks nii kaua aega. Selle juurde
tuleb kindlasti sügisel tagasi tulla, et vaadata, kas järgmine aasta toimub.
Kaidi Koort: Praeguse seisuga olen saanud kindlasti kuus avaldust ja teen ka nüüd jooksvalt
reklaami Pärnu puhkekodule. Kaks nädalat ootan nüüd avaldusi ja siis hakkan juuni
keskpaigas arveid saatma ning juuni lõpus/juuli alguses saadan pääsmeid.
Otsustati:
Hooajalise Pärnu puhkekodu korraldamine sujub ja avaldusi võetakse vastu 15. juunini.
➢ Tartu Ametiühingu kontoriruumid
Kuulati:
Alar Sepp: Nii nagu kollektiivlepingu läbirääkimistel on lubatud, saame kinnisvara osakonna
kaudu endale uued ruumid. Praegu olen nendega aktiivselt suhelnud ja rääkinud, kus need
ruumid võiksid paikneda. Ruumi asukoha ja suurusega on arvestatud. Otsus tehakse sügiseks
ja meie soovidega arvestatakse. Loodetavasti septembris või hiljemalt oktoobris kõik
täpsustub, kuid muidugi võib kauem minna.
Sõnavõtud:
Kaidi Koort: Ametiühing peab 2-3 kuud ette teatama, kui me ära hakkame kolima, kui me
seda ei tee, siis me peame selle eest maksma.
Tauri Tampuu: Meilt uues kohast renti ei küsita, me peame maksma vaid kommunaalid.
Ülikool meie pealt kasu teenima ei hakka.
Alar Sepp: Ilmselt saame ülikooli raamatukogus mingisuguse ruumi, kuid see selgub varsti,
sest ruumi tahtjaid on rohkem kui üks.
Otsustati:
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Tartu Ülikooli Ametiühing soovib leida uue kontoriruumi sügiseks.
➢ TÜRK-st koondatud isikute käekäik
Kuulati:
Alar Sepp: Koondatud inimestel on töölepingud lõppenud ja inimesed on nüüdseks töölt
lahkunud. Ühel juhul oli sisuliselt nii, et osakonna juhataja kiusas töötajat viimase päevani ja
selle inimese kaitseks pidin mitme juristi poole pöörduma, ka ülikooli juristi poole, sest ta on
selliste teemadega varem kokku puutunud. Kõik isikud, kes kommenteerisid seda olukorda,
olid ühel nõul ja sellest sai kokku koondvastuse. Koondatud inimene lõpetas töö ja hiljem
kirjutas ka seda, et kui on probleeme, siis pöörduda ametiühingu esimehe Alar Sepa poole ja
tema tegeleb edasi probleemi lahendamisega.
Kersti Taal: See oli üks erijuhtum, kus ülikooli töötaja arvas, et tema tehtud programmid
(õppematerjalid) ei peaks jääma raamatukogule.
Alar Sepp: Töölepingus omandist loobumise punkti polnud, siis kõik need õppematerjalid
olid tema omad. Need olid välja töötatud tema isiklikul vabal ajal. Hiljem tänas see ülikooli
töötaja nii ametiühingut kui ka mind isiklikult.
Kaidi Koort: Mul on küsimus nende liikmete kohta, kes koondati. Rahandusosakonna järgi
nad ei ole enam liikmed. Kas ametiühing peaks neilt selle kohta isiklikult uurima?
Alar Sepp: Minu arusaamise järgi on nad liikmed veel terve aasta.
Kersti Taal: Neil on selle tõttu liikmemaksu suhteliselt palju maha võetud.
Kaidi Koort: Kuidas liikmemaksuga jääb?
Alar Sepp: Aasta aega on nad veel ametiühingus ja nendega tuleb kontakti hoida, et teada,
kas nad on endiselt meiega ametiühingus. Pensionile jäänud inimesed saavad jätkata
seeniorliikmetena.
Tauri Tampuu: Ma kommenteeriks ka seda uuendatud põhikirja, et Tartu Ülikoolis töötuks
jäänud töötaja võib jääda ametiühingu liikmeks, aga ei pea. Kui ta tööle asub kuskil mujal,
siis nad võivad ikka liikmed edasi olla. Kui ta enam ülikoolis töötaja pole, siis ei pruugi ta
tahta maksta seda 1%-i, kuid nad saavad liikmetasu vähendamise taotluse esitada.
Kersti Taal: Ootame aasta lõpuni ära ja siis vaatame, kas nad jätkavad liikmetena või ei.
Neljast kolm koondatud töötajast olid ametiühingu liikmed.
Tauri Tampuu: Konflikti oleks saanud vältida TÜ-ga, kui TÜ Ametiühing poleks personaalset
süüdistust teinud.
Alar Sepp: Kuid ma ei usu, et koondatud liikmed olid juhuslikud.
Avo Ennok: Koondamist ei saa pelgalt eelistuste põhjal teha, asjad tuleb kollektiiviga läbi
rääkida ja akadeemiliselt lahendada.
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Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus sai teada, et TÜ Raamatukogust koondatud töötaja ei pidanud
andma enda koostatud õppematerjale raamatukogule. Töötaja ja raamatukogu vaheline
probleem lahenes positiivselt ning töötaja kasuks.
➢ TÜAÜ praktikandid
Kuulati:
Alar Sepp: Uusi ja noori liikmeid on vaja. Ka teil praktikantidel on oma roll ja kuidas teie
seda organisatsiooni näete? Millised ootused teil kui praktikantidel on? Mis kogemusi te
saite?
Sõnavõtud:
Pille-Riin Määr: Mina ootangi seda, et ma saaksin harjutada kommunikatsiooni poolt, näiteks
teha pressiteateid ja näha, kuidas organisatsioon ennast esindab.
Kelli Aia: Ma arvan seda, et kuna me oleme esimese aasta tudengid, siis me ei puutu
kommunikatsiooniga väga kokku, rohkem on ajakirjanduslikke ja üldiseid aineid. Minu ootus
oligi see, et natuke rohkem kommunikatsiooniga kokku puutuda.
Pille-Riin Määr: Just selle praktilise poolega, et ise midagi teha ja uuel aastal on kindlasti
koolis lihtsam ning praktikakoha otsingul samamoodi.
Alar Sepp: Kas te julgete soovitada teistel ametiühingut?
Kelli Aia: Jah, aga lihtsalt maikuu on halb aeg eksamite pärast.
Pille-Riin Määr: Märts-aprill sobiks paremini.
Kelli Aia: Me ise ei osanud sellega arvestada, sest meil on eksamid ja kevadsemestri lõpp on
võrreldes sügisega raskem olnud. Mina võtan kokku, et siin ma õppisin pressiteadet paremini
koostama, kuigi olin varem seda teinud, siis praegu oli hea, et Kaidi andis kohe tagasisidet.
Minu ettepanekuid kodulehe osas kuulati.
Pille-Riin Määr: Me ei olnud enne Tartu Ülikooli Ametiühingust teadlikud, mistõttu see oli
ka meile midagi uut.
Kelli Aia: Me oleme natukene ka sellele reklaami teinud, kui näiteks keegi on küsinud, kus
me praktikal oleme.
Kaidi Koort: Kelli on teinud meediaplaani, pressiteateid, kodulehe analüüsi ning saanud ka
hallata kodulehte ja Facebooki. Flaieri ja plakati kujundamisega on ka tegelenud. Koos PilleRiiniga tegelevad ka videoklipiga, mis peaks valmima juuni keskpaigaks.
Alar Sepp: Mis kõige raskem on olnud?
Kelli Aia: Esimese pressiteate kirjutamine ja meediaplaani koostamine.
Otsustati:
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TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et praktikandid on edaspidi oodatud ametiühingusse
praktikale.
➢ Magistrandi ja doktorandi liikmemaks
Kuulati:
Kaidi Koort: Varem oli liikmemaks magistrandile ja doktorandile 15 eurot, kuid
üldkoosolekul juhatuse esimees ütles, et see on 5 eurot. Hetkel ongi üks uus liige, kes on
doktorant ja kui ma saan õigesti aru, siis ta peab maksma 5 eurot.
Otsustati:
Doktorandile ja magistrandile jääb liikmemaks 5 eurot.
➢ Üleminek LHV panka ja lauatelefon tööruumis
Kuulati:
Tauri Tampuu: Kuidas see üleminek LHV pangale toimub? Kas nõusolek on olemas?
Sõnavõtud:
Alar Sepp: Nõusolek on olemas.
Kaidi Koort: Kas hetkel on arvete saatmine ikkagi SEB panga kaudu?
Alar Sepp: Selle üleminekuga läheb veel aega.
Tauri Tampuu: LHV pank on ametiühingule soodsam lahendus. Samuti tekkis küsimus
lauatelefoniga, kas me viime selle uutesse ruumidesse üle?
Juhatuse liikmed olid nõus, et üleviimine peab toimuma, sest sellele numbrile ikkagi
helistatakse.
Otsustati:
Üleminek LHV pangale on teostamisel.
➢ Pärnu puhkekodu tasu maksmine
Kuulati:
Kaidi Koort: Kas oleks võimalik, et tasumine toimub sel aastal ainult pangaülekandega?
Väga keeruline on kontoris hoida sularaha ja just suuremaid summasid. Mina vastutan
sularaha eest.
Sõnavõtud:
Alar Sepp: Jäta see võimalus, et need, kellel pole võimalik panga kaudu tasuda, siis nemad
saavad sularahas tasuda.
Otsustati:
TÜ Ametiühingu juhatus otsustas, et Pärnu puhkekodu eest saavad sularahaga maksta ainult
pensionärid ja sularaha võtab juhiabi vastu erandkorras.
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