Abi saamiseks või küsimuste tekkimisel
pöördu asukohajärgse liikmesliidu esimehe
poole.
TALLINNA HARIDUSTÖÖTAJATE
AMETIÜHINGU LIIT
Raekoja plats 14, 10146 Tallinn
http://ehl.org.ee/liidust/liikmesliidud/
tallinna-haul/

THAÜL ON EESTI
HARIDUSTÖÖTAJATE
LIIDU SUURIM LIIKMESLIIT
Meie organisatsioon on ainus
ühendus, kus on esimesel kohal
õpetajate huvide kaitse.

THAÜLi juhatuse esimees
ANNEMAI ANNIJERV
a.annijerv@aliit.tln.edu.ee
Tel:
+372 5062 601
+372 5354 3697
+372 6446 120
THAÜLi juhatuse esimehe asetäitja
MERIKE TUISK
m.tuisk@aliit.tln.edu.ee

Meie katusorganisatsioon Eesti
Haridustöötajate Liit (EHL) on Eesti
suurim õpetajate ja teiste haridustöötajate
esindusorganisatsioon ning ametiühing.
EHLi moodustasid 3. aprillil 1990. aastal
Eesti haridustöötajate ametiühingute
maakonna- ja linnaliidud ühistegevuse
korraldamiseks.
EHL juhatuse esimees
REMO VOLTRI
http://ehl.org.ee/liidust/
Masina 22, 10144
Tel: +372 6419 803
ehl@ehl.org.ee

THAÜL
EHLi moto:

ÜHESKOOS SUUDAME!
TOGETHER WE CAN!

MIKS LIITUDA?
• Töötajate õiguste ja huvide esindamine
ning kaitse
• Tugi ja abi tööküsimustes oma
usaldusisikult
• Tasuta õigusabi EHLi juristilt
• Õnnetusjuhtumikindlustus ERGOlt
• Tasuta õpetajakaart (ITIC)
• Soodustused OLEREXi tanklates
• Vajadusel ja võimalusel materiaalne toetus
• Soodustused Meritoni spordiklubis
• Soodustused ekskursioonidele
Tiit Reisides
http://ehl.org.ee/liidust/ehl/fondid/

KUIDAS LIITUDA?
• Täida avaldus, kui Sinu asutuses on juba
toimiv AÜ (info usaldusisikult)
• Loo ise AÜ – leia endale lisaks vähemalt
neli mõttekaaslast
• Korralda AÜ asutamiskoosolek
• Teavita tööandjat loodud AÜst ja valitud
usaldusisikust kirjalikult
• Teata THAÜLile loodud AÜst
• Levita infot, leia uusi liikmeid

AÜ EESMÄRK
Eestis saavad lapsed käesoleval ajal
maailma parimat haridust. See saab
jääda nii ainult juhul, kui andekad
noored on saadava töötasu ja heade
töötingimuste tõttu motiveeritud valima
oma eneseteostuseks õpetaja elukutset.
Et olla autoriteediks õpilaste ees ning et
õpetaja ametikohale tekiks konkurents,
peab õpetaja saama väärilist
töötasu.

Foto: Annika Haas
(Delfi)

AÜ LIIKME KOHUSTUSED
• Osaleda THAÜLi tegevuses
• Tasuda liikmemaksu 1% töötasust

• edendada oma liikmesliitude vahelist
koostööd ning saavutada sotsiaalse
õigluse põhimõtete elluviimine ja
kindlustamine;
• viia ellu haridustöötajate ametiühingulisi
õigusi, eelkõige õigust pidada
kollektiivseid läbirääkimisi töötasu-,
sotsiaal- ja töötingimuste üle;
• kaitsta oma liikmete seaduslikke õigusi ja
huve kohtus, riigiasutustes ning kohalikes
omavalitsustes;
• edendada ja aktiviseerida haridustöötajate
ühistegevust ning solidaarsustunnet;
• ühistegevuses teiste riikide
ametiühingutega kaitsta kõigi inimeste
õigust tööle, haridusele ning sotsiaalsele
turvalisusele.
http://ehl.org.ee/liidust/ehl/eesmarkarengu-ja-tegevussuunad/
(https://www.riigiteataja.ee/akt/191347)
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