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Miks peaksid kuuluma VHL-i? 

 Kokkuleppeid Sinu töötasu osas 

tehakse kõige kõrgemal tasemel. 

 Saad ITIC-kaardi tasuta. 

 Saad osaleda VHL-i tegemistes. 

 Saad osa oma organisatsiooni hu-

vitavatest üritustest. 

 Sulle makstakse haigushüvitist 

haigestumise esimesest päevast 

alates. 

 Sul on võimalus kasutada aasta 

jooksul kahte tervisepäeva, kollek-

tiivleppe olemasolul. 

 Saad tasuta õigusabi EHL-i juris-

tilt. 

 Saad kindlustuse tööl juhtunud 

õnnetuse korral. 

 Saad tööküsimustes tuge ja abi 

oma usaldusisikult. 

 Saad Olerexist kütusesoodustust. 

 Saad taotleda osalist prillitoetust. 

 Võimalusel ja vajadusel antakse 

Sulle materiaalset abi. 

Meie organisatsioon hoolib igast 
oma liikmest, tema heaolust , turva-

tundest. 

Viljandimaa Haridustöötajate Liitu (VHL) kuu-

lub 29 organisatsiooni: neli gümnaasiumi, 13 põ-

hikooli, kaheksa lasteaeda ja neli muud haridus-

asutust. Kokku on meil 377 liiget ja liikmelisuselt 

oleme Eestis neljandal kohal—meid edestavad 

vaid Tallinna linn, Harjumaa ja Lääne-Virumaa. 

Üle Eesti on ametiühinguorganisatsioone 407 ja 

liikmeid 5575. VHL-i põhieesmärgid ühtivad Ees-

ti Haridustöötajate Liidu eesmärkidega, kuid ai-

nult meie organisatsioon: 

 maksab oma liikmetele haigushüvitist alates 

esimesest haiguspäevast kolme päeva vältel 

6,40 eurot päevas; 

 korraldab oma liikmetele tervisepäevi; 

 peab oma blogi, mille leiate aadressilt 

      viljandimaahl.blogspot.com.ee 
 

VHL-i JUHATUS 

Juhatuse esimees—Rita Kadaja, tel +372 505 0204 

E-mail: rita.kadaja@vjk.vil.ee 

Viljandi Jakobsoni Kooli õpetaja 
 

Rahaarvestaja—Virve Kikas, 

E-mail: virve.kikas@vjk.vil.ee 

Viljandi Jakobsoni Kooli õpetaja 
 

Hiie Silm 

Lasteaed Männimäe usaldusisik 

 
Tiia Parik 

Heimtali Kooli usaldusisik 

 
Anne Põldsaar 

Tarvastu Gümnaasium 

Viljandimaa Haridustöötajate Liidu 
juht Rita Kadaja 

viljandimaahl.blogspot.com.ee
mailto:rita.kadaja@vjk.vil.ee
mailto:virve.kikas@vjk.vil.ee


EHL-i EESMÄRGID 

 Edendada oma liikmesliitude koostööd 
ning saavutada sotsiaalse õigluse põhimõ-
tete elluviimine ja kindlustamine. 

 Teostada haridustöötajate ametiühingulisi 
õigusi: eelkõige õigust pidada kollektiiv-
seid läbirääkimisi töötasu, sotsiaal- ja töö-
tingimuste osas. 

 Kaitsta oma liikmete seaduslikke õigusi ja 
huve kohtus, riigiasutustes ning kohalikes 
omavalitsustes. 

 Edendada ja aktiviseerida haridustöötajate 
ühistegevusi ning solidaarsustunnet. 

 Ühistegevuses teiste riikide ametiühingu-
tega kaitsta kõigi inimeste õigust tööle, 
haridusele ning sotsiaalsele turvalisusele. 

 

EESTI HARIDUSTÖÖTAJATE LIIT (EHL) 
EHL on iseseisev omaalgatuslik ameti-
ühinguorganisatsioon. EHL-i eesmärk on 
ühistegevuse kaudu oma liikmeskonna töö- ja 
kutsealaste, majanduslike, ühiskondlike ning 
sotsiaalsete huvide ning õiguste esindamine 
ja kaitsmine. EHL on asutatud vabatahtlikult 
ühinenud  haridustöötajate  regionaalsetel 
alustel moodustatud ametiühingute organi-
satsioonidest ja ühendustest (liikmesliidud). 
EHL loodi  1990. aasta 3. aprillil.  

EHL-i TÖÖTAJAD 

Esimees—Reemo Voltri, tel +372 510 1797 

Tegevjuht/esimehe asetäitja—Aleksandr 

Tiidemann, tel +372 516 4952 

Jurist—Külli Kröönström, tel +372 641 9823 

Juhiabi—Elis Randma, tel +372 641 9803 

EHL-i koduleht: ehl.org.ee 

KINDLUSTUS 
Alates 2016. aasta märtsist on EHL-i liik-
metel tänu EHL-i ja ERGO koostööle või-
malus liituda õnnetusjuhtumi kindlustu-
sega!  
Kui Sinu osakond pole veel kindlustusega 
liitunud, kuid soovite seda teha, siis 2016. 
aasta lõpuni võib liituda igal ajal. Teatage 
oma osakonna liitumissoovist jooksva 
kuu 24. kuupäevaks enda piirkondliku 
organisatsiooni juhile, kes edastab info 
EHL-i kontorile. Kindlustushüvitised nii 
surmajuhtumi kui invaliidistumise korral 
on 10 000 eurot. Kindlustuskaitse on kogu 
aja kaitse, st kindlustuskaitse kehtib nii 
töö- kui puhkeajal, v.a ekstreemspordiga 
tegeledes. 

EHL-i PÕHITÖÖ 

 Osaleb haridusasutuste ametiühingute ja 
kohalike omavalitsuste kokkulepete sõlmi-
misel tööaja, töötasu jt küsimustes. 

 Võtab osa töötasu läbirääkimistest Eesti Va-
bariigi Valitsusega. 

 Osaleb seaduste ja määruste eelnõude koos-
tamisel. 

 Korraldab oma liikmetele seminare ja kooli-
tusi. 

 Annab juriidilisi konsultatsioone. 

 Jagab infolehtede ja meililisti vahendusel 
mitmesugust teavet. 

 Abistab töökoha kaotanud liikmeid täienda-
va abirahaga. 

 Korraldab üleriigilisi küsitlusi pedagoogide 
töötasustamise, töötingimuste jms kohta. 

 Korraldab oma liikmete seaduslike huvide 
toetuseks vajadusel protestiaktsioone. 

 Abistab oma liikmesorganisatsioone nende 
põhikirjaliste ülesannete täitmisel, annab 
õigusalast nõu ning metoodilist abi. 

 

EHL-i LIIKME ÕIGUSED 

 Saada igakülgset abi oma tegevuseks 
(materiaalset, organisatsioonilist, õigusalast 
jms). 

 Saada tööks vajalikku informatsiooni. 

 Oma esindajate kaudu delegeerida või valida 
ja olla valitud EHL-i juhtimisorganitesse 
ning muul viisil osaleda EHL-i tegevuses. 

 Esitada EHL-i täitevorganitele arupärimisi ja 
juhendeid. 

 Võtta osa EHL-i ühisvarade käsutamisest ja 
kasutamisest. 

 Astuda EHL-ist välja. 

http://ehl.org.ee/

