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KOUKDISkSISESE IiIFOHMATSIOOSISÜSTKkMI VÄL5K- 
AP J8DAMI№

Töötajaskonna inforaserimina taotleb kollektiivi elu 
igakülgset valgustamist , mis on suunatud ühtse kollektii
vi ning avaliku arvamuse kujundamisele*  Ühtses kollektiivis 
toimub väljakujunenud avaliku arvamuse baasil sotsiaalse те 
protsesside ja tootmisprotsesside täiuslikum juhtimine*

Üldisteks eesmärkideks koondisesiseses informatsiooni
süsteemis nagu maseikommuniketsiooniski on t a) informeeri
mine - teatamine| b)informatsiooni kaudu töötajate ideoloo
giline mõjutamine| c) tootmise ja juhtimise organi se eriline 
ja,koordineerimine! d) auditooriumi eetiline ja esteetili
ne arendamine | e) meelelahutuse pakkumine*  Eaadiotöö te
maatika osas näeme hiljem, millised loetletud eesmärgid лее 
vöi teises praktilise töö loigus olulisemad on*>

iiende funktsioonide rakendamine toimub põhiliselt kolmes 
suunast
a) Koondise sisese raadiosõlme väljaarendamine!
b) Koondise sisese raamatukogu töö korraldamine!
c) visuaalsete informatsioonivahendite (seina- ja fotolehed, 

bülletäänid, stendid jne)täiendamine**
Käesolevaga peatume peaasjalikult kohaliku raadiotöö 

organiseerimise küsimustel*
Raadio kaudu toimub eelkõige avaliku arvamuse kujun

damine ja sotsiaalsete-ning tootmisprotsesside juht^ dne 
(s*o*  ideoloogiline funktsioon), ühtse kollektiivi ja 
peremehetunde kujundamine ( kommunikatiivne funktsioo i) 
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ning meelelahutuse pakkumine. Kende funktsioonide täitmise 
tagab kindel organisatsioon ( toimetus, tootmisjuhid, kes 
vastavate kuuplaanide ja saatekavade alusel vastutavad ees 
saadete eest)» Olulised momendid koondise raadio töös on 
tagasiside kuulajatega ja selle pidev täiustamine nin, ak
tiivi loomine ja aktivistide raadioalaste töökogemuste aren
damine.

Eelnimetatu põhjal areneb välja juhitava avaliku arva? u- 
se mehhanism, mis võimaldab efektiivselt juhtida kollektiiv 
vis toimuvaid sotsiaalseid protsesse. See aga eeldab enne
kõike vastava organisatsioonilise baasi kindlaksmääramist ja 
töölerakendamist.*

Raadiost kui ühest masoikommunikatsiooni kanalist tu
leks rääkida laiemalt. Efektiivsem oleks siin anda asjasthu
vitatuile ülevaade, seminarivormis. Seepärast ei hakka siin
kohal peatuma raadio eelistel ja puudustel võrreldes teiste 
kanalitega ( televisioon , ajakirjandus jt.)

Selline organisatsioon peab tagama koondise kollek
tiivi tegevuse igakülgse valgustamise raadiosaadetes. See 
on mõeldamatu ilma informatsiooni laekumise kindla süsteemita. 
Viimase baasil toimubki informatsiooni töötlemine saateks 
eesmärgiga suunata kollektiivi tegevust vajalikus suunas.

Alustame saatekava koostamisest. Otstarbekas on vila 
läbi kindlatel nädalapäevadel ja kellaaegadel kaks saadet 
nädalas. Iga saate kestvus olgu ca ppoj tundit See on eeg. 
mis mahutab küllaltki palju informatsiooni ja lubab pakku
da ka meelelahutust. Pikem saade vähendab kuulajais tähel
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ради koormatust. Toome ühe кии saatekava näidise. Kahjuks 
ei luba praegused tehnilised, võimalused teostada rohkem 
kui üht saadet nädalas а 15 minutit,

z Tabeli

jne.

Kuu- ja Saate nimetus Saate Inf.laeku- Lindi в-Ч aetuta-
nädala- kestvus misc aeg tamise ja saa-
päev (mln.) peatoime

tajal
aeg te eost

või diktoril
(Mai)1, T. 1. Töö ta su atarni ae sli 5 £№oo 31.01.

kl.15.00
2. Komsomoliprožektor 5 28.01, jne.

Viktoriiniga ude
kl.15.30

3. 10 2a.01.
kl. 16.00

jne.

4. Teated ja õnne- - ...» —

soovid *

4. B. 1, Aastaplaan 5 01.02. 03.02.
lk.12.00 kl.13.00

2. Praagist 10 jne. dne.
3. Kalameeste saade 10
4. Teated ja õnne

soovid 5

Selline saatekava leht täidetakse toimetuse ko^solet-ui. 

Seejärel antakse kava trukis paljundamisele. Kava kinnitab 
koondise juhataja. Edasi jaotatakse kavad konkreetsetele 
saadete eest vastutajaile (näit, 8Bt insenerile, kotwomoii- 
sekretärile, isetegevusringi juhile vmt,). Iga vastutaja 
peab teadma, millal tuleb tal anda vajalik informatsioon 
vastava ala toimetajale, Koos viimastega kohaldavad vas*.  
t^jad oma saadete eest informatsiooni saatesse andmisekss 
*,te kui vaja, määravad isikud, kes on vajalikud saate 
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lindistamisel, tulenevalt sisust konkretiseerivad saate ees*  
märgi ja sdresaadi (kellele on saade eelkõige määratud)» 
Saadete kunstilise toimetajaga kooskõlas valitakse sobiv 
saatevorm (vestlus, intervjuu, reportaaž, koiuaehtaar jne.) 
ning lindistatakse või antakse saade otse eetrisse. LindiB- 
tamiael on loomulikult kohal ka helitehnik (tehniline toilae
ta ja), kelle kasutada on fonoteek. Diktorile on soovitav lin
dile lugemise asemel kasutada otse eetrisse rääkimist. Seda 
muiaugi tehniliste võimaluste paranemisel. Praegu peab Rap
pima siiski kogu saate lindistamisega.

Selline oleks lühidalt saate koostamise ja teostamise 
käik. Peale planeeritavat© saadete .tulevad muidugi arvesse 
ka päevakajallsed saated sündmustest, nähtustest , mis pole 
planeeritavad. . ; - . . ; .

^endega tegeleb teadete ja informatsioonisaadete toime
taja. Viimase ülesandeks on ka tähtpäevadest, suursündmustest 
ja kõigest Koondise elus toimuvast informeerimine.

Kagu näeme, on informatsiooni liikumine kahe suunaline t 
sündmuselt, vahtuselt jne. saate teostajate kaudu kuulaja
teni ning kuujajailt kirjakasti, aga ka mõnel muul viisil 
(telefon, otsene kontakt) tagasi saate teostajatele ja pla
neerijatele. Raadiosõlme töö efektiivsuse tõestuseks on see, 
kui informatsiooni planeeritud laekumisele lisandub ku ,1a- 
jatepoolne aktiivne osavõtt toimetuse informeerimisel kol
lektiivi elust*olust.  Sellise tagasiside tagamiseks on ega 
vaja äratada kuulajais elavat havi saadete vastu. Selleks 
sobivad eelkõige viktoriini-, ennustusvõistluste ‘saated.
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küsimuste-vastuste rubriigid ning samuti soovikontsercuu» 
Millised konkreetsed ülesaadad siis jäävad saadete*  

organiseerijate kanda? Lühidalt võiksid need olla järg
mised} <e .

Koondise juhataja kinnitab toimetuse 
poolt ко statud raadiosaadete kuuplaanid ige eelneva kuu 
lõpulj määrab käekirjaga preemia või kiituse toimetus© 
poolt esitatud saadete aktiivsematele organiseerijatele, 
läbiviijatele või saates esinejatele ( soovitav regulaar
selt, * näiteks üks kord kvartalis)»

Vastutav e# peatoimetaja organi
seerib toimetuse koosolekud, kus arutletakse toimunud ьоа*  
dete kvaliteeti, esitatakse aktiivsemaid osavõtjaid saa
dete koostamisel või teostamisel autasustamiseks, tehakse 
ettepanekuid toimetuse töö paremaks organiseerimiseks, 
koostatakse järgneva kuu saatekava ja otsustatakse muud 
toimetuse töösse puutuvad küsimused»

Kunstiline toimetaja e« saate 
teostaja tagab saadud informatsiooni baasil sa de- 
te erinevate vormide( reportaažid, vestlused , interv
juud, kommentaarid, helilöigud jne») eduka kasutamisel 
määrab saadete lindistamise ajad} on nöuadnja saadete 
planeerimisel| juhib saadet eetrisse andmisel} organi
seerib aktiivi loomist ja üritusi aktfivistidega raadio
sõlme töös»

Toimetuse liikmed määravad saadeve 
eesmärgid ja adressaadi} kooskõlastavad need konkreetse e



saadete eest vastutajatega) igakuisel koosolekul koostavad 
raadiosaadete kuuplaani vastavalt oma ala rubriikidele| 
määravad iga saate eest vastutaja ja kouskölastavad viinas-*  
tega informatsiooni laekumise ja saate lindistamise ajad) 
tagavad informatsiooni fiigeaegse laekumise ja saadetes 
osalejate valmisoleku lindistamiseks) võtavad osa eelmise 
kuu saadete aruteludest toimetuse koosolekuil ja teevad 
ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks) teevad kord kvar
talis ettepanekuid o»s ala saadete kohusetundlikumate väsi
tajate js saudtes esinejate premeerimiseks vöi neile kii.— 
tüse avaldamiseks koondise juhataja käskkirjaga. ,

Konkreetsete saadete eest 
vastutajad annavad õigeaegselt oma saadetest 
informatsiooni vaatava ala toimetajale) organiseerivad saa
tes osalejate kohaloleku lindistamiseks vöi otse eetrisse 
andmiseks. Lisame veel, et informatsioon saatest peab na- 
tarna, milleks on saade vajalik ( näit.i ratsionaliseerimis
tegevuse tõhustamiseks, töoluuside vähendamiseks jne,), 
kellele on saade määratud (tootmisjuhtiaele, kogu kollektii
vile, kommunistlikele noortele , jahimeestele jne,), ais 
ajal toimub saate lindistus vöi saateks valmistumine 
(otsesaate puhul) ja millisel kuupäeval läheb saade eetris
se, Kui ei ole vajalik teksti täpne kirjapanek, tuleks 
lühidalt esitada ikkagi sisu. Iga sisukas saade vastaku 
küsimustele kes? , mis? , millal?, kus? ja kuidas? 
(analüüsiva saate korral ka "miks**?).  Köiteks piisab 
kasvõi minimaalsest teatest toimetusele!"Tahan (kes?) 
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arutleda turbatootmisest (mida?) sel hooajal ( millal?) 
selliaoid teravalt päevakorda kerkinud küsimusi nagu: • • • 
Järgneb probleem vöi probleemide loetelu, Arutelus tuleb 
alati kõne alla küsimus miks nii ja mitte teisiti, 

Diktor kui raadiosõlme töötaja ei peaks piirduma 
vaid teksti lugemisega. Ettevõtte raadiosõlmes, kus niitour— 
nii on mõttetu võistelda heli kvaliteedis ringhäälinguga 
(seal on diktoril oma kindel funktsioon), tuleks diktori 
kohustuseks arvata töö laekunud kirjadega raadiosõlme kirja*  
kasti kaudu ning samuti õnnesoovide süsteemi väljatöötamine 
(kartoteek sünnipäevadega jms,) ning selle töölerakendamine 

Töö operatiivsuse huvides on oluline, et õieke kindel 
juhusliku informatsiooni laekumise koht,Selleks olgu kir
jakast, Kirjakasti ja ka tagasiside töölerakendumine 
nõuab teatavat aega auditooriumi inertsusest ülesaamiseks,

* kuulaja tegutsema panemiseks, Qn vaja juurutada kuulajais 
kindlaid harjumusi sidepidamiseks toimetusega. Selliste 
harjumuste# lo asist takistavad asjaolud: 1) raadiosõlme 
on mugavam vahetult enne saadet helistada (kuulajal on illu
sioon, et tema antud informatsioon on küps vahetult eetri ise 
andmiseks)| 2) töötaja tahab tihti põhjendamatult vöi ka 
kuritahtlikult jääda anonüümseks (põhimõtteliselt ei tule -es 
toimetusel anonüümsetele kirjadele üldse reageerida)| 
3) kxzjutada on tülikam kui suuliselt teatada, viimane aga 
võib luhtuda seetõttu, ot ei saada toimetuse liikmetega 
kokku.

Ainuüksi kirjakasti töötamise huvides pole õige 
ignoreerida ka muid informeerimise võimalusi, kuid kirjakast 
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jäiga siinjuures põhiliseks. Selle saavutamiseks tuleb sissu 
seada viktoriinidest ja ennustusvõistlustest regulaaraaa^ 
ted. Autasustamine kooakolastatagu a/ü komitee esimeliegs*  

Kokkuvõttena võib öelda, et raadiosõlme töö organisat
siooniline struktuur on mitmetasendiline:
I tasand. - peatoimetaja, kunstiline toimetaja, diktor,

• tehniline toimetajal 
#

II tasand - toimetus ( tootmisala- , kontrolli- ja . ?iitLka*
jt*  toimetajad)|

III tasand - saadete õest vastutajad ( kindel korrespon-
■ ' dentide vcxk ) ja juhuslikud informeerijad*
I ja II tasand peaks kujunema raadiosõlme aktiiviks, 

entusiastide grupiks*  Kõige suurema töökoormuse tötiu peak
sid vähemalt kunstline ja tehniline toimetaja olema palgi- 
lised töötajad. Ettevõtte raqdloeöxme Qx^ni.satsioonillse 
ba.ri Ueb.Mtue vuJafrii^i «tamilikel aluetel la eelllee baari 

fuaktrioiieeri-in. õieke naiivne ettekujutus.
Raadio funktsioonide edukas täitmine nõuab konkreetse 

temaatika piiritlemist.
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Tabel 2

аДЛВЕТЬ tLDIJNK TEMAATIKA

Tootmino Kontroll ja Jooksev ja pae- Saated vaba
kriitika vakajaline 

informatslи on
aja veetmisest

1 • Plaanide 
täitmine
2, TÖÖ tee 
austamine.
3»Sotsia
listlik 
võistlus, 
4,Ratsio- 
nalisee- 
rimis-ja 
leiutas- 
togevus 
SeTÖö ja 
tootm.se 
organisee
rimine, 
b.Töoees- 
rindlased, 
7,Repor- 
taažid 
töölõiku
delt.

1, Ohutustehni
ka ja töökaitse 
(loengud ja jook
sev informatsioon 
tööõnnetustest)
2. TKO (tÖÖ orga
niseerimise ja 
kvaliteedi 
kontroll )•
3« Rahva konti*ol-  
ligrupi reidid 
4.Xomsomoli- 
proSektor
5*  Töödistsipliin 
ja avalik kord 
(miilitsatöötaja 
vestlus).

; t ; . \

I.Teatedi
a) tootmisest;
b) ühisüritus-

testi
c) üleliiana— 

Ilsed üri
tused;

d) siseasjade 
osakonnast

2,Sünnipäevade 
ja juubelite 
niue soovid 
3*  Tuusikud, 
turismirei- 
sid, ekskursi
oonid,
4, Muu dla- 
huvitav in
formatsioon, 
5e Krati sõ
navõtt, 
õ. Kirjakas
ti saated. ‘

1, Koondise aba 
aja ühisüritust di

1

a) partei а/о;
b) komsomoli a/o;
c) spordikomiteel 
g) ALMAVÜ ;
e; isetegevusrin

gide üritused,
2, Tähtpäevace 

üritused või 
saated täht
päevadest,

3, Turismireisi
dest, ekskur
sioonidest, 
matkadest,

4, Soovikontsor- 
did,

5*  Viktorj.ini- 
saated.

tootm.se


Jtwtwsegi plkeaalt tabelis 2 toodud saa<žetele helilae kjm 
alasel üht Maa. saatekava teostades peetagu silasa*  -.<x,*
letati saaie aouat eewiagl puetit^isist sest*  teostaja р<к it 
(vastavalt kellele ja MliMS ea Wouatuü «IsäHd® 1д£огж«и*  
loon)*  atekXXiNM vestil vullrsist ( repo^tuai, Vdtlua*  kee*  

меШх*  iwag Дм*)*  маМаДа Да foiwiiiieitee
vastutaja sMraMate Il^eaet iiifar^a^rlsasu plaaeMMtud saa*  
taat varakalt*  Ml*  ea tolaetaaai Mga*  aöe*»  k& iaftuwt*  
.-lõual õigeaegset laekaelst*  ua hei kai plau»aipara«t*l  eeaoe*  
tele oaga töö ta&uetaališas^e aelwMliStliiiaat

> itegevus * j^b*  aaadeieXe 1&^цмекмК Mi lao 
inf^aeexljad ja va&tat^ad*  Öee aiMKa luua ts^evati <-urx^s*>  
^oi^eatlde vurüMe

te 1 Qötaiseat saatslu tooatafci» м vajulllt 
iJusas ^Lobda faelilueld 61амМе1м ua^u l iu vaste huvi 

taalw, ^leaehetvaaM 1в»^аШживее &&1емвммь varaga Мачехе*  
aeheli MitelMaa jaun№Mmf 1 tetttBelaa töevü*  

Jaicu.^ täalBiaa va&tu jo»« А«й<$» икеьааие^ WitMisku sl 
piisa vaiu jjaiomaVsluoal uaj&kjMst xültaiset töi
t&sustöulset tooteisa or^^MM^rlalee jM&» Witti*  ju i® sea*  
teite materjali vallöee tulea löhtaau tõotajale ea^buvitžiieii , 
di^žms&lotiaae tefcltavalut ja tööe rssaibeia ettotülevaist 
pAOöleeaiseste SSblfaMMt ulovaiks oeagl 
uoxUse Junre^eatsleoiil bwall ^uuaat*  tootMso ja jahtlaiäe 
0:.^sMs^A^ialat je kouröi^aeriMste

. irvestaMa ееМ^ et ao $Мм хеаМеай1м МШЙ» eMs*  
pidi totMllste 1НШ»1ЯМЙе |>sreaeaii:^l eotrtase aht 
шаАН aüu.-.-»las ( i a^*3ö  aiautit), tõuse teotalaeB Jdete 
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rubriikide näitliku ajajaotuse. Vajalik oleks lisada ka 
vastutaja iga rubriigi eeat,

Tabel 3

Saated tootmiaeet
Jrk.

Ts ema nr. äaate sagedus Saate kesirvus
(min,)

1. rlaanide täit
mine

1 kvartalis i 5**7  min.

2. Töö tasusta
mine

1 kuus 4 5*7  min.

3. Sotsialistlik 
võistlus

1 kuus а 1U min.

4, Latsionaljsae- 
rimis-ja leiu- 
tu ^tegevas

1 kuus väi 
iile 1 kuu

• 5-7 min. -

5« Töö ju tootmi
se auguni seeri
mine

1 kuus 6 10 min.

6. Tööeesrindla- 
sud

1 kuus vöi 
üle 1 kuu

10 min.

7» Heportaaiid 
töölõikudelt

2 kuus а 10 min.

eelpool loetletud ülesannete ja eriti tootaissaadete 
pöhifunktaieosi - tootmise ja juhtimise oiganiseeriiiu.se 
ja koordineerimise elluviimine toodud saadete rubriikides 
sõltub sellest, kuivõrd oskuslikult vastavad tootmisjuhid 
kasutavad raadiot oma tribüünina töötajaskonnaga vaht ta 
kontakti loomiseks, avaliku arvamuse kujundamiseks. 
Samal ajal tõstab esinemine lais kuulajaskonna ee t- 
misjuhi vastutust oma prectiizi tõstmiseks vöi säilita
miseks.

Võimatu on anda konkreetsete saadete jaoks kindlaid 
juhtnööre ja retsepte. Esinemine mikrofoni eue ei ole

eriiiu.se
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kolgile ühtemoodi jõukohane. Me ei hakka loetlema ka naiü 
arvukaid eksimusi, mis kaasnevad avaliku esinemisega, kui 
puuduvad varasemad kogemused. Kuid igale juhile on sellinu 
esinemine vajalik. Tootmisssadetes ongi s- Ilaks tootmiajuni t- 
dcle antud võimalus täiendada ja süvendada sellealaseid oaku*

?. Kontrolli*  ja kriitikasse*  
t e d on üheltpoolt lähedalt seotud tootmisega, aga tel*  
seltpoolt puudutab see lõik distsipliini ja avaliku korra 
reeglite täitmist ka väljaspool tööd. Seega täidab antuc 
seadete lõik samuti oluliselt tootmise ja juhtimise organi*  
kerimise ning koordineerimise , aga ka kasvatuslikku, eeL**  
11sa arendamise funktsiooni.

Seni on kontrolli*  ja kriitikasaated saadete väikese 
ajalise mahu tõttu , mis omakorda on tingitud tehnilisest 
piiratusest, toimunud tootmissaadete osana. Siseasjade 
osakonnast laekuv informatsioon on viidud lühiteadetease. 
Edaspidi oleks vaja aga, et kontroll ja kriitika moodustak*  
sid omaette lõigu toimetuse töös, sest neil on täita selli*  
sed spetsiifilised ülesanded töö ebaõige organiseerimise, 
töödistsipliini rikkumiste õiglane ja kompromissitu krill*  
seerimine. Siinjuures on oluline näidata ka süüdlase poolt 
tekitatud konkreetne kahju kollektiivile» Tuleb arvestada, 
et kritiseerimisel on eesmärgiks kujundada avaliku korra

...................................... ■ 1

või töödistsipliini rikkujate ümber avalikku arvamust, hu ,гу« 
möistvat suhtumist. Seepärast peavad esitatud süüdistused 
olema printsipilaased ja rangelt kontrollitud. Korrarikku*
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jätest täpsema ja autoriteetsema informatsiooni anaalseks on 
otstarbekas kasutada vestlusi miilitsatöötajaga, viia läbi 
reportaaže ühiskondlike kohtute istungilt, ja anda edas*  
kuulajate-pealtnägijate seletusi objektiivsete kommentaa
ridega e Ainult süüdlast küsitleda pole efektiivne ja lõpe b 
sageli nagu praktika on näidanud intervjuu lubiKukkCumlsega 
vöi valede andmete saamisega.

Tabel 4

Kontrolli- ja kriitikasaadete näitlik ajajaotus.

Jrk, Teema Saate batoedus Saate kestvus
nr. (min,)

1, Ohutustehnika ja töö
kaitse .
a) loengud vm.pikfcmad 1 kuus 5-10 min.

saated
b) jooksev informatsi vastavalt 2-3 min.

oon tööõnnetustest juhtumitele -
2. Töö organiseerimise ja л 

kvaliteedi kontroll TKO-s KU 1 10-15 min.

3. Rahvakontrolligrupi 
reidid 1 kuus 5-7 min.

4, Komaomoliproza ktor 1 kuus ö—10 min.
5. Töödistsipliin ja avalik 

kordi
a) miilitsatöötaja vest 1 kuus 5-7 min.

lus .
b) jooksev informatsioon 1 nädalas 2—3 min.
Kasulik on huvipakkuvamate saadete jaoks ttindla päeva 

eraldamine. Näiteks miilitsatöötajaga vöiks vestlus toinu- 
da iga kuu viimasel teisipäeval jne,

3. Jooksev ja päevakajaline 
informatsioon ehk teated. On selge, 
et need saated teenivad eelkõige informeerimise funktsiooni.
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Kuid iga teade on omal kohal ja vajalik siia, kui ta sisal
dab informatsiooni, mis mõjutab kuulajat, mobiliseerib, 
agiteerib, paneb tegutsema. Samuti teenib teatamine tootmi
se organiseerimise ja koordineerimise funktsiooni. Teadete 
andmisel on tähtis täpsuse, konkreetsuse ja operatiivsuse 
nõuded. Praeguses olukorras , kus saated toimuvad vaid доге 
nädalas, pole küll oluline rõhutada operatiivsust, kuid 
operatiivne teatamine tuleb kõne alla kohe, kui eetrisse 
antakse kaks või enam saadet nädalas.

Toimetuse selle töö lõigus on väge oluline kindlalt 
funktsioneeriva informatsiooni hankxmise süsteemr looiaine. 
Järjekindla ja aeganõudva, kuid tänuväärse tööna kujune 
informatsiooni andjate, korrespondentide võrk. Neile teata-ч 
jatele peab informeerimine muutuma meeldivaks harjuma*  ks.

Ühe inimese , näiteks diktori ülesandeks olgu töötajate 
sünnipäevade kartoteegi loomine ja selle korrigeerimine 
kaadriosakonna andmeil. Sünnipäevade ja juubelite puhul 
tuleks õnnitleda kõiki töötajaid. Meelespidamine olgu 
tõepoolest öeldud eiiralt ja südamlikult ning meeleoluka 
muusika saatel. Tingimata peab see erinema kuivast mahe- 
lugemisest.

Teated peaksid olema iga saate paaks. Saadete üldises 
temaatikas (vt. tabel 2). tõime juba teadete osa jaotuse. 
Lisame veel, et teated ja Õnnesoovid kokku peaksid võtma 
igast saatest (kui need toimuvad kaks korda nädalas).
5*7  minutit. »

4. S t a t e d vaba aja veetmisest 
kannavad põhiliselt auditooriumi eetilise ja esteetilise 



arendamise funktsiooni. Suur osa on neil saane tel ka tööta**  
jäte ideoloogilisel mõjutamisel, ideoloogiliste väärtuste 
süsteemi kujundamisel ja kollektiivi meeleolude suuna ixsel, 
kollektiivi ühteliitmisel jne» Siinjuures tuleb arvestada, 
et massikommunikatsiooni ja teiste vahendite kaudu teeb , 
NLKP pidevalt üleliidulist kasvatustööd*  Koondis ei tohika 
koike &eda korrata t unduvalt madalamal tasemel, kuid kva
liteetsemaks kasvatustööks puuduvad Koondisel ja seega ka 
raadiosõlmel vahendid, Seepärast on õige seostada vasta
vale probleemsaadetes üldrahvalikud probleemid oskuslikult 
kollektiivi ja iga üksiku töötaja probleemidega, Ideelis- 
-pollltiliste saadete koostajail,eriti partei- ja komsomoli 
algorganisatsioonidel tuleb lähtuda töötajate praktilise 
tegevuse suunamisest. Väär oleks taandada see kusimus ainult 
teoreetiliste teadmiste omandamisele, kuigi ka see on olu
line. Veendumused saavad kujuneda siiski ainult tegevuse 
kaudu» Seepärast on oluline, et Koondise raadio seaks si. a- 
juuree põhiülesandeks selliste tegevuste ja ürituste propa
geerimise. Ilmselt tuleks vastavalt koondise juhtkonna sel*  
lealaatele plaanidele alustada suhteliselt huvitavamate ja 
vähem poliitiliste ürituste propageerimisest nagu mitmesugu
sed kohtumised ja välispoliitilised kommentaarid. See ai > iks 
formeerida hiljem ühiskondlik- poliitilist ringi, kus toi
muks juba otsene poliitiline selgitustöö. Saatevormidena 
on siinkohal otstarbekas kasutada veetlusi autoriteetseta 
isikutega, nn. n ümmarguse laua’1 vestlusi, diskussioone, 
reportaaže kohtumistelt huvitavate isikutega jms<

. Töötajaid ühendava eesmärgiga on saated mitmesugustest 
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ühisüritustest nagu ühised pühade vöi tähtpäevade tühistamised, 
turismireisid, matkad, ekskursioonid, spordivõistlused, klubi*  
vöi kohviöhtud jne*  Siin peaks nii ürituste läbiviimisel к i 
ka nende reklaamimisel ja kajastamisel eestvedajaks olema 
raadios ametiühingu komitee komsomoli*  ja partei algorgani
satsioonide ja spordijuhtide aktiivsel kaasalöömisel, Paadio- 
saadete kava koostamisel tuleks toimetusel kindlasti koos*  
kalastada oma plaan nimetatud ühiskondlike organisatsioonice 
tööplaanidega,

Saated vabast ajast võib temaatiliselt jaotad kolme 
rühma:

A, Saated sotsiaalkultuurilistest üritustest ehk nn. 
kubisaated, Siin tulevad kõne alla vaidlusõhtud, kohvik*klti 
bi ettevõtmised, diskussioonid üldhuvitavail teemadel, vikto
riinide võistlused osakondade vahel, eriharrastustest vestle*  
mine( filateelia, heliplaatide, märkide jms, kogumine)» 
Misuguse tegevuse propageerimine ja organiseerimine, kui 
seda veel tehtud pole, võikski alata raadio kaudu kasvõi 
probleemina "On sellisel tegevusel üldse mõtet?’1 . See aitaks 
leida entusiaste ja välja selgitada avalikku arvamust»

В» Saated kultuuril!s*  esteetilisest tegevusest seakaic: 
ülesandeks arendada töötajate esteetilisi vaateid ja pakkuda 
meelelahutust, üheltpoolt hõivaks see saateid isetegevus*  
ringide üritustest ja teiseltpoolt aitaks kaasa näituste, 
kontsertide , teatri*  ja kinokülatuste organiseerimisele, 
Sellistelgi saadetel on eesmärgiks liita Koondise tööta
jaid ühtseks kollektiiviks,

C, Saated Koondise spordielust propageerivad töötajate 
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füüsilist arendamist, tervise teastootmist» ühendavad kol
lektiivi liikmeid ja aitavad sisustada kasulikult vaba aega»
Baadio on nende eesmärkide teostamiseks vahendina eelkõige
koondise spordijuhtidele ja ALMAVO esindajate kasutada*  
Siin on pind aktivistide hulgast spordireporteri leidmiseks.

1. Koondise vaba aja veetmi
se üritused: -
a) partei a/o üritused 1 kuus & 10 min»
b) komsomoli a/o üritused 1 kuus а 10 min»
c) spordiüritused 2 kuus x a 3-7 min»
d) ALKAVÜ üritused 1 kuum' a >-7 mln»
e) isetegevusringide , \

üritused : 2 loius а 10 min.
2» Tähtpäevade üritused või vastavalt

saated tähtpäevadest rttenMhtud a 1> min.
* ‘ tähtpäeva-
• eele T

3. Turismireisidest,etekur- \-
sioonidest ja matkade st 1 кцца . ä 7-10 min.

4. Soovlkontserdld üle kuu Д 20 min»
5. Viktoriinieaated . üle i;kuu а 10 min.
6. ennustusvõistlused üle f kuu ж e„

je vatilt*- 1 * 3 4 5 6 5*/ ««lae
valtAeiindaue-

• tele \

Г» Ja lõpuks on oluline osa ka puhtrn eelelahu- 
tusllkel saadetel, et pakkuda meeldivat 
ajaviidet tööl ja puhkehetkedel. Kui siin tulevad kõne alla 
sellised saated nagu soovi kont sordid, raa di о viktoriinid, 
ennustusvõistlused jt», siis on selfee, et need saated on 
olulised tagasiside loumiseks»

. -: v Tabel $
Saated vaba aja veetmisest ning meelelahutusliku

iseloomuga saated
TrE----------- - -------nr Teema Saate sagedus Saate kestvas
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Taga silida loosine on oluline koigi saaoetti 
juures ja põhiline kuulajallt saadava korrespondentsi lae
kumise koht, nagu mainisime eelpool, on kirjakaste Svepärsst 
on soovitatav viia sisse spetsiaalsed kirjakasti saated 
näit*  “Teie küsite, mere vastame”, “Kuulaja arvab w jms, f
Tundub, et tagasiside loomisel on kõige otstarbekam alustada 
sellistest saadetest, mis vahetult kuulajale midagi paku
vad ja n.ö. ei suru end peale, kuid hüüavad kuulajate osa
võttu. Kindlasti ei tohiks sol puhul, näitaks ennustus
võistluste, viktoriinide jms. läbiviimisel jätta mängust 
välja autasusid.

Muusikaliste saadete koostamine seoses praeguste te mi- 
liste võimaluste parandamisega nõuab juba praegu fono
teegi laiendamist.

Lõpuks tahaks loota, et kõigi eelnimetatud ettepanekute 
elluviimisel luuakse baas ka kolme või isegi nelja saate 
organiseerimisele nädalas.

(
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Kasvatusliku i ee loomuga inforaataio oal süsteemis on täir^i t 
koht visuaalsel! ЩоддааЩр^ t te võttes on
Oaks seinalehed, plakatid, kuulutused, stendid, näitlik 
agitatsioon jne. X. ' . .

Tihti ei täida nimetatud informatsioonivanendid ом 
ülesandeid ja sageli just seetõttu, et seinalehte vms. *1  

. uuenda ta. Juhul kui informatsioon vananeb , hakatakse sel
lele üha vähem tähelepanu pöörama ja seinaleht kuulutused
vms. muutub tarbetuks rekvisiidiks.

Ettevõtte üldine seinaleht.
Siin petke olema esikohal teatamise funktsioon. Sll^atorka- 
vait vormistatud ja üldkäidavas kohas ülesseatud uedüe 
liseerib töötajaid. Tuleb silmas pidada, et teade ei jäek i 
rippuma peale sündmust, mille toimumisest ta informeeri^. 
Dubleerivaid kuulutusi tuleks üles panna muidugi ka mujale 
peale seinalehe. Viimased võiksid olla napisõnalisemad ja \ 

. viitega täpsema informatsiooni saamisele ettevõtte Hdd^aesl 
seinalehest. See suurendaks seinalehe loetavust. ättev#tue 
seinalehel olgu kindlasti nimetus. Teadete ja kuulutuste
kõrval, millede vahetamine toimub vastavalt sündmuste, 
ürituste vaheldumisele küllalt kiiresti., tuleks avalda, 
administratsiooni, partei- ja ametiühingu organisatsiooni 
juhtkirju ettevõtte elus praktiliselt ja pakiliselt üles
kerkinud probleemidest. Viimased kirjutised vältigu üli- 
sönalisest ja ülespuhutust,. olgu keeleliselt lihtsa sõnas
tusega ja kindlasti olgu tõstatatud kogu kollektiivi või 
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enamust huvitav küsimus, Hiie mobiliseeriks vöi valmistel s
pinda antud küsimuse üldiseks aruteluks.

Jaoskonnasisene seinaleht olgu samuti eelkõige taatev*  
-informeoriv. Ettevõtte ja jaoskonna elu kuja st а Mao siru 
pole seinalehe, kui iseloomult vähe operatiivse 
niallika poolt oluline. Töötaja teab tavaliselt oigest 
juhtunust oma jaoskonna ulatuses авши enne kui kirju is 
seinalehte jõuab.

Iidse teenib seinaleht tänuväärset ülesannet,кц! selles 
ilmub asjalik ja lööv satiir vöi mahlakas huumor ( iiis ka 
naerma ajab). Siin on lai tööpõld komsomoliproSektori 
väikladele, mis pe^ks ilmuma vähemalt kord kuus. Erilisi, 
löövuse sumavad välklehele karikatuurid ja tabavad ju^n; >- 
tuaed ning nn. "varjatud kaameraga " fotovötl <1.

u? iganlsataiopnide elu kajastavad s.jjm^ehec. (. . 
laualehed) on soovitav koostada rohkem fotosid ja nüitl кке 
vahendeid kasutades. Oma fotoleht peaks olema fotoringil, 
ka AliiAVU organisatsioonil, tule tõrjesalgal nrng isetegevus*  
ringidel ja spordi kollektiivil. Lisaks fotoeele pandagu 
väljapaistvate kohale ka autasude js auKlrjeoe stendid.

- Kontroll näitliku agitatsiooni ja seinalehtede ilnuulsc 
üle tuleks asetada Koondise parteialgorganisatsioonild*
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ITP JA TEENISTUJATE TÄIENDUSSÜSTEEM

Suured võimalused"on tõsta ITP ja teenistujate 
kvalifikatsiooni, et selle läbi parandada tööviljakust 
Koondises*  Järgnev analüüs on tehtud 140 insener-tehni- 
lise töötaja ja teenistuja kohta, kusjuures eristatakse 
juhte, spetsialiste ja tehnilisi täitjaid*  y 

Vaadeldavast kontingendist moodustavad naised 
, 40%, s*o*  üle kahe korra rohkem kui kollektiivis ter

vikuna*  Spetsialistide seas on naisi isegi 55%*  Tehni- 
■ ‘ ■ . ■ . ' * * 

Uste täitjatena töötavad ainult naised*  Arvesta
des Türi situatsiooni (naistööSöu osas on valiku
võimalused suuremad), saab kõigile neile töö

1> Juhil on teiste isikute töö korraldamise ülesanne 
ning õigus otsustada organisatsiooni teise- ja välis- 
$llu puutuvaid küsimusi*

tehnilist laadi ülesandeid või juhtimist abistavaid 
funktsioone*  .



ta jälle esitada kõrgendatud nõudmisi ja valida kõrgema 
kvalifikatsiooniga kaadrite Soolist struktuuri ei ole llm- 
selt otstarbekas muuta, sest Koondise kollektiiv on niigi 
maskuliinse iseloomuga*

ITP ja teenistujate keskmine vanus on juhtidel 35» 
spetsialistidel 32 ja tehnilistel täitjatel 45 aastat*  Teh- 

» nilise tööga on hõivatud ebanormaalselt vana kaader, mille 
noorendamine on äärmiselt aktuaalne, kuivõrd tehnilised 
täitjad tagavad töö efektiivse organisatsiooni Koondises*  
Vaevalt aga nii eakas kaader on võimeline uuendusi juuru
tama • Seejuures on neljandik tehnilisi täitjaid noored 
(alla 2$ a*) e kelle seas on aga voolavus väga suur*  Бее 
viitab tehniliste täitjate kaadri,juhuslikule komplektse*  

' riniisele ja vähesele tähelepanule selle lüli suhtes*  
Juhtide ja spetsialistide kontingent on normaalse va

nuselise struktuuriga*  ITP ja teenistujate kvalifikatsioo
ni määrab nende hariduslik tase, mis on toodud jnetiLs 
1 .

ITP-st ja teenistujatest omab kõrgemat haridust 1ь,5Я, 
kesk-erlharidust 27,7%, keskharidust 23,2%, lõpetamata kes& 
haridust 22,6%*  ning algharidust 1O,Qk*  Võrreldes teise sa

" ma süsteemi ettevõttega (Tartu Katseremonditehaaega), on 
ITP ja teenistujate keskmine hariduslik tase Koondises 2 
korda madalam*  Seega on kaadri selle osa haridusliku tase
me tõstmine Koondisele üks pakilisemaid ülesandeid*  Eriti 
kehtib see tehniliste täitjate suhtes, kelle seas rohkem 
kui pooltel puudub keskharidus ning vaid viiendikul on eri
ettevalmistus*  Madal on ka spetsialistide hariduslik tase*  
Nende hulgas on eriharidus vaid natuke rohkem kui pooltel, 
kuigi siin peaks eriettevalmistus oldma obligatoorne*  Eri
haridust spetsialistide seas omavad põhiliselt mehed*  

Normaalne on olukord vald juhtide seas*  Praktikute 
. osakaal vöiks kiLl olla suurem, sest töö nõuab rohkem ini
meste tundmist, kogemusi ja praktikat*  Peserve kvalifikat
siooni tõstmiseks on aga sellelgi teenistujate kategoorial*  
Eriharidust omava kaadriga on kõige paremini kindlustatud 
töökoda, maaparandus ja turbatootmine, kus eriharidus on



O
O

'A
\

*a





rohkem kui pooltel ITB-bt ja teenistujäist*  Seal on hõiva
tud ka põhiliselt jueheo*  . ga ol 
ga suhteliselt hästi varustatud, Halvim oa olukord kauba»*  

v duses, xkus kolm neljandikku Kaadrist ei оы erihöriouit*
Kvalifikatsiooni töstmlbe on vöimali^ vaid keskeali^ 

te ja nooremate juures*  Hagu näitab on vanema*
ealised tunduvalt väiksema haridustasemega*  Silma torkab 

- seegi, et kõrgema haridusega noort kaadrit oa viimastel 
aastatel Koondisesse väga vähe juurde tulnud*  Suur on kesk
eriharidusega hoorto osakaal ITP ja teenistujate hulgas*

Madalama hsridusta зев ;eenia*
tujate kontingendi moodustavad, põhiliselt naised (naistest 
on 37t5X algharidusega või lõpetamata keskhariduaega ja 
veerand keskharidusega)*  Cü vähe usutav, et see kategooria 
oma haridustaset tõstma asub*  *

ITB ja teenistujate tööstaaž Koondises on 30, -1 alla
.. 3 austa*  3^.-1 3-6 aastat ning 3WW- ^la 6 aasta*  Seaga 

on nimetatud kaader püsivam kui töötajate kaader teivibuna. 
Seejuures or. stsdžikar- kaader väiksema 
( rüCftda 9rv‘e lx )» .

Arvestades piiratud. ametikohtade ezvu, z^kub uuurt 
huvi reaalne edutemisprekti?ca Koondise. sees*  Põhiline Saa 
(7<Ж) töötajaist on oma ametikohal töötanud 3 aastat, Ai
nult spetsialistidelt töötab üle pcolte antud töökohi»! 
kauem*  tehniliste täitjate tööstaaž ome ar etikohal ej eri
ne oluliselt üldisest/tööstaažist Koondises*  Lle $O4ia»*  
taAtest töötajatest on peaaegu kõik viimased 10 aastat 
töötanud samal ^ohal Ja ilmselt kavatsevad aeda teha pen*

Julitido tuumik on formoerunud samuti üle 6 austa ta
gasi ja koosneb praegu 3>*4O-aastastest  töötajatest*  

t / vad juhid p. .... .... . . •........... ... ...
lil(vähiimait neljandal töökohal töötab 24,4; kolmanual 
18t$*»  teisel 32,3% j» esimesel ainult 24*4%  juhtidest), 
Edutatud on rohkem alg- ja l/kaskharidusoga juhte,»kolle! 

x on ka pikem aaotir^dol, kuld pooled kõrgema haridusega 
juhidki töötavad vähemalt kolmsndnl töökohal*  Keskharldu—
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sega juhtide kaader on kolge vähem liikuvam: 90% töötab 
neist esimesel v$i teisel töökohal*

Tunduvalt lähem on spetsialistide аве tiredel: 7056 
neist töötab esimesel vöi teisel töökohal*  Cto leelooeulik, 
et mida kõrgem cm spetsialisti haridustase, seda vähem on 
tal perspektiivi edutamiseks*  " ' ,

Kolmveerand kõrgena haridusega spetsialistidest toe
tab esimesel töökohal*  .

Tehnilisi täitjaid iseloomustab nii suur üldine voo*  
lavus kui ka Koondise-sisene voolavus, sest edutamine ei 
tui о siin üldiselt kõne alla*  Mida madalam on tehnilikb . 
täitja haridustase, seda rohkem vahetatakse töökohta Koon
dise sees*  .

■ Neid järeldusi kinnitab ka kaadri kompla kt eer taise 
allikato analüüs*  Veerandi kaadrist aimavad põllumajan
duslikud ettevõtted, ka armeest tulnud moodustavad kül
lalt suure protsendi (8,6$)*  Seejuures tuleb armeest pea
aegu eranditult eriharidusega kaader, kes enne ajateenis
tust oli Koondisesse suunatud kutsekoolidest*  Kolge mada
lam on endiste Koduperenaiste kvalifikatsioon. See kaadri 
komplekteerimise allikas ei ole Ilmselt perspektiivikas*

Praegustest juhtidest töötas endisel töökohal juhti
dena 21,spetsialistidena 29*7/  • üle veerandi praegus
test juhtidest töötas eelmisel kohal töölisena*  Valdavalt 
on see töötajaskonna osa läbinud Koondises pika karjääri 
(60/1—1 on vähemalt kolmas töökoht)*  Spetsialistid on ena
mikus töötanud enne kas spetsialistidena vöi töölistena*  
Tehniliste toitjate endisi töökohti on raskem klassifit
seerida, sest kaadriosakonna andmete alusel on nad kõik 
töötanud töölistena*'  .. ■

Un selge, et ka edaspidi kcmplekteerub ITP ja tee
nistujate kaader põhiliselt teistest ettevõtetest tulnum 
töötajata,arvel*  Oluliselt peaks aga kasvama vahetult õp
pimast tulnud kaadri osakaal uustulnukate*seas*  Kõige 
lihtsa» on saavutada seda tehniliste täitjate asus*  Juba 
keskkoolilõpetajale on oma kvalifikatsioonilt perspektii
vikam tehniline täitja kui algharidusega teenistuja, kuigi 



algselt tuleb tema,väljaõppele pühendada rohüws tähelepa
nu*  Veelgi perspektiivikam on suunata keskkoclilöpetaj d 
õppima Majandustehnikumi, kus nad saavad spetsiaalse väl
jaõppe kantseleitööks*  Aga just see lüli on Koondises 
praegu kõige nõrgem*

Sama kehtib ka spetsialistide kohta, kelle seas on va
ga palju erihariduseta naistöötajaid*  Antud kontingenti 
peaks saama Türi olukorras võrdlemisi kiiresti tatar for
meerida*  Lahenduseks oleks ka olemasoleva kontingendi к - 
ridustaseme märgatav tõus*

Raskem on Koondisel saada kõrgena haridusega ja kesk
eriharidusega kaadrit, sest see sõltub vabariikliku koon*  
dise vastavatest taotlustest plaanikomiteele*

Tervikuna näitab ITP ja teenistujate kaadri analüüs, 
et juhtkond on suurt tähelepanu omistanud põhitootmist 
juhtiva kaadri komplekteerimisele, kuna aga tootmist klndf 
lustav kaader on kujunenud küllaltki stiihiliseltь •---- ,

Põhiliseks ülesandeks jääb Koondise ITP ja teenistuja*
. te haridustaseme tõstmine*

'Ш eri- kui ka üldharidusliku taseme tõstmine eeldab > 
vähemalt kolme komponendi olemasolul 1) indiviidi soov 
tõsta oma hariduste ee t| 2) tema võimod| 3) võimalused oma 
haridustaseme tõsi ilseks*  Arvestades neldko^ponente, ti 
vilja töötada süsteem haritiuafeeboibo tõbi; . . ,*
helleks peab kaadri välja õppe-inoonesiH olema ^rtoteG-ü . i 
ITP ja teenistujate selle osa kohta, kes vöiks oma heridtH*-  

dfcasst tõsta*  Selline kartoteek, peeta»- oletadaluseks igapäe
vasele tööle ja ltorŽ4uot^õslvatele ning täiendavatele üri-

.. .. • . ise peaks jagsnena koina
e Teha kindlaks ITP ja teenistujate see osa, kes vöiks 
jada, oma.,teadmisi C lihtsaim üle^aj
* ' öotada valje abinõud, mis tagak nende töötajate

soovi edasi õppidapraktika, toetab oma init
siatiivil .^1 dhsrlS^^kke-tasot/ vaid tühine osa kollektii
vist*  Järelikult on vaja rakendada tööle vastav stimul^t- 
sioonimehhänism*  Sellesse mehhanismi tuleks lülitada nii



hariduse propaganda (arutelud hariduse tähtsusest, agltaW 
sioon ettevõtte raadio kaudu, ametiühingu-, komsomoli*ning  
admlnietratsioohipoolne mõjutamine jne*)  kui ka küsimused 
erialasest perspektiivist ja hüvitustest ( premeerimine,' 
puhkuste andmine, tuusikute jaotamine jne»)# Tuleks välja 
töötada detailne arvestussüsteem, mille alusel toimub kva
lifikatsiooni tõstmine, premeerimine, jt ööde jaotamine jms# 
See kõik tehakse sõltuvaks 
on ametialase tõusu sõltuvus
peaks iga töötajate kategooria jaoiss olema erinev stimulat-, 
sioani^ehhanlsm»

.3» Luua Koondises õppimistingimused, mis stjLmuleerik- 
sid ITP ja teenistujate enesetäiendamist, , x

Väljaspool© ettevõtet insener-tehnillsltööta jäid sta u- • <> Иг- I/ --------------- “siohaareelt täiendama suunata oi ole-'->ekas, Ji Jitl< . 
ja spetsialistidel on vajalik õlle pidevalt kursis kaasr ja 
saavutustega. Tekib vajadus luua ettevõttes aeliine tai.n. 
dueaüsteem» mis annaks inseneridele pidevalt uusi-teadmisi 
ja aitaks tõsta kvalifikatsiooni.

Instituudi või keskeriöppeasutuse lõpetamisega lõpeb • 
enamiku inseneride jaoks ka õppimine, . neoeharimlse peali
seks vormiks jääb nüüd enesetäiendamine tehnilise raamatu
kogu kaudu. Suure töökoormuse tõttu, millele sageli lisan
dub veel enese halb mobiliseerimine, kasutatakse sellist
teed juhtide ja spetsialistide poolt vähe»yäeda

. —*J4,<,  AA typv^v^kLttA^

ka uurimus Tartu KstsereniõnditehaseäZ e^nilir© гаг. * 
gu kasutajate arv on siin väike, põhiliselt domineerivad 
ühed ja samad lugejad# fellisel kujul ei täida raamatuke u 
oma põhifunktsiooni# Kogusse saabuv informatsioon ei leia 
teed ITP-tni, rääkimata selle rakendamise st ettevõtte töös»

ettevõtte juhtival personalil tuleb kaasajal lahene
da mitte ainult tehnilisi, vaid ka majanduslikke, õigus
likke ja sotsiaalseid küsimusi# Pole imestada, et näiteks 
paljudel instituudi värsketel lõpetajatel tekib raskusi 
meistri ametikohtadel# Ilad lihtsalt ei tunne kollektiivi : 
töötamise meetodeid ega ole veel küpsed lahendama mitmesu
guseid majandusporbleeme. Seoses sellega tuleb paljudel



inseneridel õppida ökonoomikat või juhtimisoskuse Looda
vas õppesüsteemis tuleks juurutada juhtimise aluste tund*  
maöppimist, sest niisuguseid teadmisi on insenerid saanud j 
vähe vöi pole nad neid lihtsalt omandanud» ---- l

■ Lahtudes ITP ja teenistujate funktsioonidest ning 
haridustasemest, püüame järgnevalt näidata, millises suu
nas ja kuidas saaks tõsta nende kvalifikatsiooni ning tead
miste taset*  ,

Allpool toome ITP ja teenistujate grupid vastavalt 
nende funktsioonidele*  : -—i

1*  Töötajad, kes täidavad põhiliselt juhtimisfunkt
siooni ettevõtte organisatsiooni erinevatel tasemetel# 
töötajad, kes juhivad kõrgemat lüli( juhataja, asetäitja, 
peainsener)# töötajad, kes juhivad keskmist lüli ( jaoskon
na juhatajad)# töötajad, kes juhivad madalamat lüli (meist
rid)*  Selle grupi funktsioonideks on tootmise juhtiehe te aa 
organisatsiooni erinevatel tasemetel*  ,

2*  Insener-tehnilisod töötajad, kes omavad kõrget kva
lifikatsiooni, kindlustavad tootmise tehnilise ettevalmis
tamise ja tehnoloogiliste protsesside käigu ega täida otse
selt administratiivseid funktsioonel spetsialistid, kes te
gelevad projekteorimls-, konstrueeri»!©*  vöi uurimistööga 
(kelle töö sisaldab suures osas teadu sllk-tehnilist locMn- 
gut, nõuab kõrgemat haridust ja seega ka sügavamaid eriala
seid teadmisi)# insenerid ja toimikud tootmise ja teeninda
mise afääri tsehhides, jaoskondades ja teistes allüksustes 
(tehnoloogid, mehhaanikud, ökonomistid, planeerijad, teh*  
nik-normeerijad, tehnik-jõõnestajad)*

3*  Tehnilised täitjad, kes tagavad organisatsioonili
se töö (sekretärid, masinakirjutajad, arvestajad, dispet
šerid jne*)*

4, Teenistujad, kes on hõivatud tootmist abistavates 
lülides, kaasa arvatud soteiaal-ku^uur^jne valdkonc*

Vaadeldes antud gruppe võib järeldada, et Koondiee- 
-slseselt saab tõsta kõigi ITP ja teenistujate kvalifikat
siooni peale eriharidusega spetsialistide*  Spetsialistide 
kvalifikatsiooni tõstmise kõige olulisem lüli peab oloma 



organiseeritud vabariikliku koondise poolt ning ettevöt- 
te-sisesel süsteemil saab olla vaid abistav funktsioon*  

Ülejäänud teenistujate grupeerimisel tuleb enesel" > 
täiendamissüsteeml väljaarendamiseks Koondises arvestada 
ka tootmialöike*  Nii vöiks maaparanduse (42 inimest) ning 
töökoja ja remondi-montaa£i jaoskonna ( 30 inimest) baasil 
moodustada omaette õpperühma*

Järelikult tuleks perspektiivselt kõne alla järg
miste enese täienddamislülide väljaarendamine lisaks jube 
funktsioneerivale tippjuhtide õppesüsteemile*  Kesk*  ja ma
dalama astme juhid vöiks jaotada gruppidesse vastavalt 
tootmisharudele s a) maaparanduses ja turbatootmises tööta
vad kesk- ja madalama astme juhidj b) töökoja ja remondi*  
-montaail jaoskonna kesk- ja madalama astme juhidj c) kau
banduse в, majanduses ja ehituses hõivatud кевк- ja madalama 
astme juhid*  ,

Spetsialistid vöiks jaotada kahte ossat maaparanduses 
ja turbatootmises hõivatud spetsialistid ning ülejäänud , 
s*o*  tootmist kindlustavad spetsialistid*

Omaette grupi moodustavad nood insener-tehnillsed tvc * 
tajad ja teenistujad, kes on hõivatud tootaist abistavates 
lülides*  Ka tehnilised täitjad peaksid moodustama omaette 
grupi*

Kõigile neile gruppidele on vajalikud erinevad tea;— 
mlsed, oskused ja võimed*  Juhtidele on vajalikud eelkõige 
teadmised ja oskused juhtimisteaduse, pedagoogika, psühho
loogia, sotsiolooogia jt*  valdkondades*  Vajalik on täius*  
teda oma juhtimistehnikat ja oskusi kollektiivi kujundami
sel, mis on Türi oludes eriti tähtsad*  Samu teadule! ja он» 
kusi vajavad ka teenistujad , kes on hõlvatud tootmist 
abistavates lülides*  '

• Spetsialistid peavad omandama eeskätt inseneritxad- 
misi*  Tehnilised täitjad vajavad teadmisi ja oskusi kant
selei- ja juhtimistöö alustes*  .

Kõigile teenistujatele on vajalik arendada ennast 
majandusslaste ja sotsiaalsete suhete valdkonnas*



Nende teadmiste ja oskuste omandamine peaks toimun 
õppesüsteemi kaudu, kus põhilisteks õppetöö vommideks 
oleksidi . *

a) praktilie-teoreetilised seminarid, mille käigus ana
lüüsitakse Koondise töös ettetulevaid situatsioone, et 
leida neile optimaalsed lahendused!

b) teoreetilis-praktilised seminarid, kus arutatakse 
kirjanduses tõstetavaid teoreetilisi probleeme juhtimise, 
organiseerimistöö, sotsiaalsete suhete, majandusküsimus
te ja kasvatustöö valdkonnast!

c) spetsiaalsed teoreetilised Õppused väljast kutsu
tud spetsialistide juhendamisel»

Knesetäiendamissüsteemi väljaarendamine eeldab vaetava 
baasi olemasolu, 1 ..

AeFcE ilmne, et edukalt saab funktsioneerida enesetäion- 
damissüsteem, mis töötab töö ajal. Vaba aja arvel teenis
tujad oma teadmisi ilmnenud orientatsioonide juures täien
dama ei hakka, Arvestades Koondise töö tsüklilisust, on 
talveperioodil võimalik tootmist kahjustamata eraldada 
üks nädalapäev enesetäiendamiseks, Praktika näitab, et see 
süsteem on efektiivsem kui 1-2-oädalased seminarid. Päeva 
ühel poolel peaksid tolmuma kollektiivsed õppused, kuna 
teisel poolel vöiks toimuda individuaalne enesetäiendamine.

B, hnesetäiendamimeks on vajalik eraldada ja sisustada 
vastav ruum. Kõne alla tuleb ka enesetäiendamine touruuu..- 
des, mis selleks perioodiks eraldatakse Koondise operatiiv
sest töö rütmist,See aga saab olla vaid ajutine lahendus, 
Xness täienda mis süsteem eeldab vastavaid kaasaegseid teatis 
misi puudutava perioodika olemasolu raamatukogus,

Need on vajalikud eeldused selleks, et võidaks luua 
enesetäiendamissüsteem, kuid viimase funktsioneerimine sõl
tub eelkõige organisatsioonist ning arvestusest ja kont
rollist, Kõigepealt peab sellise õppesüsteemi kindlustamine 
kuuluma nöne tippjuhi töökohustuste hulka, mitte aga olem-4 
lihtsalt körvalülesandeks.

Kontroll võib olla formaalselt väga range, kuid sisu
line efekt väike, Afektiivne on enesetäiendamine siis, kui

/ T



nähakse viimase vahetut resultaati (abstraktne enesetäien
damine, millel ei ole konkreetseid resultaate, on vähe 
viljakas)» Niisuguseks resultaadiks saab olla eelkõige 
erialane edutamine*  Kuigi edutamise võimalused on Koondi
ses piiratud, saab ka siin sisse viia kidla süsteemi, mis 
stimuleeriks teenistujaid oma kvalifikatsiooni täiendama» 
Eelkõige on see võimalik juhtide osas» Kindlate aluste 
olemasolu ja avalik eduta Liise süsteem loob kaadrile pers
pektiivi, mille nimel end täiendada» Võrdväärseks resul
taadiks on mingil määral võimalus uute teadmiste ja os
kuste varal sama töõ teha ära tunduvalt väiksema aja ja 
tööjõuga»

Osaliselt aitab ITP ja teenistujate aktiivsust tõsta 
hüvituste seostamine enesetäiendamise resultaatidega» See 
äga nõuab enesetäiendamise resultaatide sisulist mööt-iist» 
Seda vöiks teha kahe näitaja aluseil ettepanekud Koondise 
töö täiustamiseks, ettepanekute realiseerimine Koondise 
töös*  Umbes sellised näitajad peaksid leidma fikseeriiiist 
iga insener-tehnillse töötaja ja teenistuja kohta peeta
val spetsiaalsel kaardil, mille alusel mõõdetakse töötaja 
tegelikku panust Koondise töösse» " <

Kollektiivi professionaal-kvalifikatsiooniline, aga 
samuti tootmisalane ja sotsiaalne areng sõltuvad just ITP 
ja teenistujate kaadri kvalitatiivsest kasvust» Praegune 
olukord sisaldab endas suuri reserve, mida on võimalik 
realiseerida juba lähemal ajal» 1



Seoses teenistujate enesetäiendamise süsteemi loomisega

kerkivad üles järgmised probleemid:

1) süsteemi enda organisatsioon;

2) materiaalne ja informatsiooniline baas;

3) enesetäiendamise valdkonnad;

4) enesetäiendamise vormid;

5) stimulatsioonimehhanism;

6) arvestuse ja kontrolli teostamine.

Allpool vaatleksime lähemalt kõiki neid probleeme ja took

sime välja lahendusvariandid Koondise jaoks,

1, Enesetäiendassüsteem saab edukalt funktsioneerida, 

kui selle töö tagamine on ühe tippjuhi otsene tööülesanne, 

mille täitmist nõutakse täie järjekindlusega.

Tippjuhile peaksid otseselt alluma kõigi moodustatud 

öppegruppide juhid ja enesetäiendussüsteemi tööd kindlustav 

tehniline töötaja ( raamatukogu töötaja).

Töötajate jaotamisel öppegruppidesse tuleks lähtuda töö- 

funktsioonist ja tootmislöigust, Tootmislöikude kaupa jagunevad 

teenistujad järgmiselt: maaparandus - 42 , töökoda - 19, 

kaubandus - 19, automajand - 13, turbatootmine - 12, remondi- 

-montaazijaosk, - 11, ehitus - 11 ja majandus - 6 inimest.

Maaparanduses tuleks kõne alla omaette öppegruppide moodus

tamine, kuid ülejäänud tootmislöike tuleks grupeerida vastavalt 

tootmiseiseloomule . Meie arvates vöiks ühendada töökoja ja 

remondi-montaaži jaoskonna ühte gruppi (30 inimest), samuti 

kaubanduse ja majanduse (25 inimest), kuna ülejäänute osas 

on raskem otsustada.

Lähtudes ülaltoodust tulevad Koondises kõne alla järgmised 

õpperühmad:



- tippjuhid., kuhu kuuluksid, põhiliselt eriharidusega kesk

ealised. mehed.. Antud grupp on võimeline töötama iseseisvalt 

ilma väljaspoolt tuleva otsese juhendamiseta. See aga ei 

tähenda, et sellel grupil ei ole tarvis vanemat, kes vastu

taks töökorralduse eest;

- maaparanduses ja turbatootmises hõivatud kesk- ja madalama 

astme juhid. Need on põhiliselt keskeriharidusega suhteli

selt nooremad mehed, kellel kui juhtidel jääb vajaka tead

mistest juhtimistehnikas ja sotsiaalsete suhete valdkonnas. 

Sellele grupile on vajalik tippjuhtide seast vanem, kes or

ganiseerib õppetööd;

- töökoja, remondi-montaaži jaoskonna ning automajandi kesk- 

ja madalama astme juhid. Ka siin on ülekaalus keskeri

haridusega mehed, kellel on vaja täiendada teadmisi eel

kõige tootmise organiseerimise ja juhtimistehnika valdkonnas. 

Ka siin on vajalik tippjuhtide seast õppetöö organiseerija.

- kaubanduses ja majanduses töötavad juhid ja spetsialistid 

võib ühendada ühte rühma, kuna siin on kollektiivid väik

sed ning juhi ja spetsialisti tööfunktsioonid väga olu

liselt ei erine. See rühm on madalaima haridustasemega ja 

feminiinne. Vajaka jääb siin teadmistest töö organiseeri

mises ja majandusalastes küsimustes. Siin on samuti vajalik 

õppetöö organiseerija väljastpoolt.

- spetsialistid, kes on seotud põhitootmise tagamisega,jagu

nevad kaheks; maaparandust ja turbatootmist tagavad ning 

tehnika remondiga seotud insenerid. Nende teadmiste 

täiendamine peaks toimuma põhiliselt koondiste vaheliste 

ürituste kaudu.

- tehnilised täitjad vajavad eelkõige kantseleitöö oskusi 



ja teadmisi. Hea sekretär on enam kui pool juhti, sest juht 

on tavaliselt vilets sekretär. Sellele grupile on eriti vaja

lik teadmistega juhendaja.

Loomulikult ei tule ülaltoodud öppegruppide loomine kõne 

alla korraga, vaid järk-järgult. Järjekorra peaksid määrama 

eelkõige Koondise vajadused ( näit, tehnilised täitjad vaja

vad senisest suuremat tähelepanu ) ja vastava teenistujate 

grupi valmisolek enesetäiendamiseks,

2. Materiaalne ja informatsiooniline baas

Hädavajalik on korraliku raamatukogu - öppetoa sisusta

mine, Selleks on vaja tellida perioodikat vastavalt järgnevale 

nimekirjale, mis sisaldab järgmist liiki kirjandust: 1) maapa

randus ja turbatootmine; 2) majandusteaduslik ; 3) poliiti

line; 4) üldhariv; 5) informatsiooniline; 6) remondi tehno

loogia, 
-----P-L-4—

Me saame esitada vaid osa kirjandust, kuna erialane jääks 

Koondise enda kindlaks määrata,
-H f

3, Majandusteaduslik -  Социалистический труд", ' 

" Плановое хозяйство", "Экономическая газета", "Вопросы 

экономики", "Tehnika ja Tootmine”, ” Мэниджмент сайенс"

*

(Наука управления США),

3» Poliitiline - "ENSV Teataja", "Nõukogude õigus", 

"Агитатор", "США”, "Политическое самообразование", "Литера

турная газета , "Eesti Kommunist", "Küsimused ja Vastused",

4, üldhariva iseloomuga - м„ м   * *"Неделя", " Знание - сила", 
" Техника молодежи", Наука и жизнь", "Вопросы психологии”,

" Вокруг света”, "Horisont", "Rahva Hääl",



"Võitlev Sõna"*

0. Informatsiooniline - "Televisioon", "Raadioleht", 

"Võitlev Sõna", "Rahva Hääl", "Edasi", "Kodumaa", "Sirp ja 

Vasar " - Antud bloki töötab läbi raamatukogu töötaja, ja 

teatab TV ja Raadio saadetest, mis peaksid huvi pakkuma, 

Koondise raadios, millal toimub üks vöi teine saade.

Samuti tuleb toimida ka üritustega, mis toimumas vöi toimu

nud.

6. Erialane - n Архитектура СССР", "Гражданское 

строительство США", " Техника в сельском хозяйство", "Тракто

ры и с/х машины", "Гидротехника и мелиорация", "Плановое 

хозяйство", м sotsialistlik Põllumajandus", " Põllumajanduse 

Mehhaniseerimine ja Elektrifitseerimine".

Antud perioodika olemasolu iseenesest ei garanteeri 

veel nendest allikatest informatsiooni ammutamist. Selleks 

on vaja Koondises luua refereerimissüsteem. Vastava suunaga 

perioodika tuleks kinnistada kindlatele õppegruppidele. 

Näiteks , juhtidele - poliitiline, kaubandus ja majandusrüh- 

male - majandusalane; spetsialistidele - erialane; tehni

listele- täit j atele '-üldhariv^ Iga väljaanne aga kinnis

tada konkreetsele töötajale.

Vastaval, tähtajal tuleb kõigil oma grupis refereeri

da huvipakkuvaid materjale ja välja tuua ettepanekuid Koon

dise töösse juurutamiseks. Need ettepanekud peaksid koon

duma tippjuhtide kätte, kes siis otsustaksid nende realisee

rimise küsimuse. Iga paari kuu järel peaks toimuma teenis

tujate informatsiooni koosolek, kus refereeritaks üj.dhuvi- 

tavaid materjale.



Enesetäiendamissüsteemi ürituste teostamiseks on vaja 

ette näha aeg tööajast. Arvestades Koondise töö rütmi, 

oleks talveperioodil võimalik sisse viia õppepäev, kus kogu 

tootmislüli pühenduks enesetäiendamisele. Päev oleks otstarbe

kas jaotada kaheks: üks pool individuaalseks enesetäienda

miseks, teine pool ühisteks üritusteks.

Mõnede töötajate kategooriate osas tuleb kõne alla 

ka nädalaste seminaride organiseerimine ( tehnilised täitjad).

3. Enesetäiendamise sisu oleneb enamasti teenistujate 

kategooriast.jüldreeglina tuleks üks aasta pühendada kindla . 

problemaatikaga tutvumiseks, kuna õppesüsteem, kus on eri

neva problemaatikaga distsipliinid, nõuab kontsentreerumist, 

mida reaalselt ei ole võimalik praegu saavutada. Arvestades 

meie poolt eristatud öppegruppe, vöiks olulisemad probleemi

de ringid olla järgmised:

A. Tippjuhid - sotsiaalse elu juhtimise probleemid

tootmise ökonoomika ja juhtimise alused - 

sotsiaalse arengu planeer imine4°se Psüholoogi- 
lised alused j kasvatus^o^rÕ^LeemidVjne.

B. Tehnilised täitjad - asjaajamise ja kantseleitöö 

alused. Vöiks kokku leppida Majandustehnikumi ja TPÜ Majan

dusteaduskonna paari õppejõuga ning korraldada paarinädalane 

seminar talve jooksul.
<2-0. Keskastme ja madalama astme juhid maaparanduses ja 

turbatootmises - juhtimise probleemid; tootmise sotsiaal

psühholoogilised alused; kasvatustöö probleemid; töö orga

nisatsiooni alused; planeeri m-i nkii r 1 mn«leifa/jnee

b it. Spetsialistidele tuleks problemaatika välja töötada



Loomulikult tuleks vastavad, õppetsüklid, detailiseerida 

tl

sõltuvalt vabariikliku koondise vastavatest ürituetest.

lähtudes õppetöö vormidest ja võimalustest igal aastal eral

di kinnitatud tööplaani alusel. Taolise tööplaani esitame 

1972/73 aasta talveperioodi ulatuses tippjuhtide jaoks 

(lisas).

4. Kõne alla tuleksid järgmised kollektiivsed õppetöö 

vormid:

a) praktilis-teoreetilised seminarid, mille käigus ana

lüüsitakse Koondise töös ette tulevaid situatsioone ning 

leida neile optimaalseid lahendusi;

b) teoreetilis -praktilised seminarid, kus arutatakse 

teoreetilisi probleeme kirjanduse alusel ja püütakse leida 

praktilisi lahendusi;

c) spetsiaalsed teoreetilised õppused külalislektorite 

juhendamisel;

d) Koondise töötajate refereeringud kirjanduse ja konve

rentside materjalide alusel;

e) praktilised õppused, mille käigus püütakse tegutseda 

vastavalt eelpool püstitatud skeemile;

g) väiksemate konverentside korraldamine Koondises 

(nagu lepingu materjalide üleandmise ajal toimus).

Individuaalse töö vormid on äärmiselt mitmekesised ning 

nende loetlemine ei ole mõttekas. Need sõltuvad kontingendi 

tasemest ja tippjuhtide osas lülitame nad vastavasse plaani.

5» Stimulatsioonimehhanismi väljatöötamine on enese- 

täiendussüsteemi töökindluse olulisemaid küsimusi. Koondise 

töös tuleb esialgu kõne alla kaks stiimulit; edutamine 

ja hüvituste jaotamine.



Enese tööalane täiendamine muutub enamiku teenistujate 

jaoks mõttekaks, kui nad näevad, et selle resultaadiks on 

ametialane tõus. Välismaa firmades kasutatakse sellise 

stiimuli loomiseks kindlat printsiipi: teatud protsent 

kõige aktiivsemalt end täiendanud teenistujaid saab ameti

kõrgendust kindla aja jooksul. See loob selge perspektiivi 

(edutamise kindluse), mis oluliselt erineb loomuliku kao või 

siis oma ülemuse edutamise ootamisest. Paraku toimib sageli 

nn. vanemlusfaktor, aga mitte töötaja võimekus. Koondises 

saab edutamine olla küllalt piiratud, ulatusega, kuid mada

lama astme juhtide jaoks küllalt suures ulatuses. Iga vaba

nenud koha täitmine peaks toimuma vastava kvoodi alusel ning 

ühtlasi vajaliku informatsiooniga kõigile madalama astme 

juhtidele ja teistele teenistujatele. Madalama astme juhtidele 

vöiks kvood olla 2 ja 3 kohta aastas, keskastme juhtidele 

1-2 kohta. Isegi nii piiratud kvood elavdab oluliselt 

nn. maandunud töötajaid, kes ei näe enese ees perspektiivi. 

Koondise tippjuhtidele saab luua sellise süsteemi vaid 

vabariiklikus koondises tervikuna. Kuni taolise süsteemi 

puudumiseni tuleb nende ja ka teiste jaoks, seostada hüvitus 

te jaotamine enesetäiendamisega. Esiteks tuleks viimasega 

seostada premeerimine, korterite jagamine, soodustuste 

andmine ja teist liiki hüvituste jagamine. Selline poliiti

ka eeldab väga täpset arvestust nii hüvituste kui ka tegeliku 

enesetäiendamise üle.
5.^Arvestus ja kontroll peaksid olema organiseeritud 

individuaalsete kaartide abil, kuhu fikseeritakse kõik andmed 

enesetäiendamise ja selle resultaatide kohta. Sellist 



kartoteeki peaks pidama tehniline täitja ( raamatukogu töö

taja vöi kaadriosakonna töötaja).

Perfokaardid ei ole selleks vajalikud. Kaardile tuleks 

fikseerida põhiline informatsiooni teenistuja kohta:

1. Perekonna-, ees- ja isanimi;

2, Sünniaasta, kuu ja päev;

3» Parteilisus;

4. Haridus, eriala;

5. Ametikoht ja Koondisesse tööle tuleku aasta;

6. Perekonnaseis, laste arv, aadress;

7. Edutamine ( tööalane karjäär);

8. Enesetäiendamise vorm ( mittestatsionaarne, õhtune 

õppimine; osavõtt Koondise sisesest enesetäiendamisest, 

ettepanekud Keoiid±se^t7öö ”tälusl7aiQisekš7^ e ttepane küte—— 

juurutamine)/-

Tippjuht, kes vastutab enesetäiendamise eest aasta 

lõpul, fikseerib viiepallilise skaala alusel tegelikud 

resultaadid.

9» Preemiad ja hüvitused, mida on saanud ( korter, laste

aed, tuusikud ja muud soodustused). Kindlasti vajab fik

seerimist see, mille eest töötaja on saanud vastava soodus

tuse. Soodustuseks võib olla ka komandeering uurimiskes

kusesse .

Põhiliselt tuleb jooksvat informatsiooni kanda kahte 

viimasesse lahtrisse. Kaheksanda lahtri täitmise eest 

kannavad hoolt enesetäiendusgruppide juhid, kes teatavad 

tehnilisele täitjale vastava informatsiooni. Üheksanda 

lahtri täitmise eest hoolitsevad Koondise tippjuhid



(juhataja, juhataja asetäitjad, parteialgorganisatsiooni 

sekretär, ametiühingu esimees, komsomoli algorganisatsiooni 

sekretär)•

Põhilisteks kartoteegi tarbijateks on need inimesed, kes 

ametikoha täitmise puhul või hüvituste jaotamisel teevad 

otsuseid kartoteegis sisalduvate andmete alusel. Selleks 

võiks-lieada kaardile -kümnenda—lahtri,-kuhu"Tlkseer i taks 

ka teenistuja aasta töötulemused^

Sellise kartoteegi eelis seisneb kaadrist objektiivse 

ülevaate saamises, mis aitab tugevasti korrigeerida subjek
tiivseid ettekirjutusi ühest vöi teisest töötajast, j

Tervikuna on Koondise õppesüsteem üks olulisemaid 

faktoreid, tööviljakuse tõstmisel ning materiaalse ja sotsi

aalse arengu tagamisel.



Lisa 1.

EPT Paide Pajoonikoondise Juhataja 

Käskkiri

Käsin 1972.a. detsembrist kuni 1973* а• maini alustada 

tippjuhtide öppe-täiendussüsteemi tööd järgneva kava alusel:

1. Eraldada tippjuhtidele õppuste päevaks  

Sellel päeval on nad vabastatud jooksvate ülesannete täitmi

sest, välja arvatud valves olev juhataja asetäitja.

2. Öppe-täiendussüsteemi korrapärase töö eest vastutab

......... , kelle otseste töökohustuste hulka kuu

lub vastava tegevuse organiseerimine.

3. õpperuumidena kasutatakse järgnevaid ruume  

Ühised õppused toimuvad, kas juhataja ruumis vöi ühiselamu 

puhketoas.

4. Täiendussüsteemi efektiivsuse kontrollimiseks viia sisse 

arvestuskaardid teenistujate kohta, kuhu märkida õppetöö resul

taadid .

5. Arvestuskaartidele kantud andmeid kasutada teenistu

jatele kuu- ja aastapreemiate ning hüvituste määramisel.

6. Täiendussüsteemi käesolev aasta on pühendatud tootmise 

ökonoomika ja juhtimise alustele ning sotsiaalse plaani koosta

misega seotud küsimustele.

7. Kuu jooksul toimub üks külalislektori loeng tootmise 

ökonoomika ja juhtimise alustes, üks teoreetilis-praktiline 

õppus sotsiaalse plaani koostamise küsimustes TPÜ Kommunist

liku Kasvatuse Laboratooriumi töötaja juhendamisel, praktilis- 

-teoreetiline õppus konkreetsetes Koondise probleemides ja 

refereerimiskoosolek.



8, Viia läbi 1973,aasta jaanuaris konverents teemal: EPT 

Paide Pajoonikoondisa sotsiaalse arengu plaani alused,
9. Kalenderplaanis ettenähtud ürituste ettevalmistamine ja 

neist osavõtt on tippjuhtide otseseks kohustuseks.
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urjanisät xv шх terrvu^ резЪ МММ teatud MMMM MMMt 
teated еевМаМе vaateealt о ^aMmt<4,eual amiMtAaaeMe

šet Juures pale mMwMMW lüsismste 1в)твеааМе 
ühegi MlMMMMMk' peMfuaiKtaieeMiui, mld iümks peljg*  



õest fu^kt ioonide ^t, alstfcttu ei p. urate X» puhkas.» j andu*  
eele küllal**  It tähriepeeB*  0 gajuiaat iot olde eMwvete 
eeeetet: de tõttu teie*  eeeM te evuso Madas lee kõige-*!»  . 
oeliväte es panite poolt erineval alusel*  sistüttu p.Vke- 
prcblecsic seatakse rohitse või Шм tähtjale teoiwUe» 
vuiiatatud välualw*  et õrreni *Töt.io^alliae  k. li eatutena 
tõttu Jääb -^mi oluline saownt haopls arvestasite*  wt 
eee ei Kuulu otseselt ähegi ox^iii^t loeni kompetentsi, 
eem ^.... е*мв*  e^velBeBrtielli веВввйМ 
Де loäü iiteiaaae l^bend^süsel alle vai tualuHned»

iMllWBIWIi |WI tael IBlÄBi oluj.i^rS.. :.: 

puudsaed pree^iaes organieetaloonliii^s eieaeet
e) рвМеееЗеебмо ori fcOljM iemlawd er^vate erg^iii*  

®et^LMeüe te; ew^v lukoMai

eeaenoti uhite^adlifcicn tdM ege kuulu ofcwete tööuleeeane*  
te huite ( ..ea*  a/de oMia®os)|

c) puugib ptihkeroj^nduse toeetnaslae juhttoizii Je pt»*  
W«itdjtoe *

Эе uhkuse ei-и tsMee*  vor^idie

KMeelewe tÄe käsi tietatee pehkew slewtenlee 
verMldket neldt elu vastavad kehale tiÄgtoewlei t

a) eeldavad et te võtt «poolset ег®мДаеайМе|*
b) slMistevM ptitiüaat  ■ <*

puhkuse ajale
Vastavalt esile dtaradaetele võib eristada tet-evuM, 

Äilxe^B saab elw**i  ptitiiDeae^ uude lal õppu<iel( .üh^s j»:la6



pahkese xoraid), js euvusl e aU eeldavat piksest 
peedeodi, relist pettest (kestva uukese veaaid)*

keetva p e h к в в e värsid võib 
eaekwde jaatada i , v

e) verelt, aille pahal ettevõtte fanktai<^e ee ella 
vahaetaja tähteja ja ühisiceadlita p Jikeasut^ate vahelf 

b) varalt  kuu ettevõte ise sa aktiivseks ergealse^sl  
valet jõuka  - .

* *
*
■itBWi ®taWl kuul*  pahkas uhlskaetiifcea pfihke- 

aeataatee ( snatooriua, puhta;. ca, paealusest ji^a*)  4^ 
plaaai^ae te Лее*  Ühiseks toaimeeke ua aiie wuait u oAwee*  
ulu» kttevõtteyoelÄi te evub eelse*  veid tuulikute h *1*  
Mees Js seede jaetaelees tMMjetelet pehiraee sleaetwlae 
jMb Mrvllwi |mfc*eawteete  väi e igeMravsieäMde 
^esuadeks*  Kehtiva >uh«ese veet^Ltoe roži^l eluaei ee*  
esiataõe t

a) xavi uhkest евяамеМваеквакеа ( eeae^etirluedde 
eaawÄeeeeed snsisnaedl )#

b) ?uhbUMit tervetel» isiwstele paikae eautu.Aae
(puhka katad, .50П1айаа<Ца)|

e) tari art relee, kw kasetatstae 11-. wieeveteetatd (beee^ 
reage laev Jne*),  ühlekeedllkeat ^uaBe&asteateM a..^ tmle» 
rtbeeee*  .

Teise grupi MeBeetevad v mld, aille puhul ettevõte 
аев jvüdudfcga ulsu^tab töötajate «жггаЦае puhkes® vul 
w sel lest*  lextoätae veeata ta uletalxx eeak&tt

etakeraie^Bld,
/eutkad,
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lühiajalise puhkete vereidest 
ViMivad MrUfeslst.

laagrid ja kok^atulokadt 
pudkepuevasatksd, ,
tegevas aiwdeaterwMle 
üritused ettevõtte pvhlBebeaeia*  

Toodud. lllgradaa sa soneti tiaglik ega vilista völasduat 
isostada lühiajalise puhkas® vorMdega kestvat yahüwt 

(teatud tlagiaastel kehtib ts vasta,Adlae vü salu®)» Tarvis 
dM sellise liigoadase järele seisneb sallea, et soe aitab 
saada ülevaadet gahleaso ^laastamise veraideot, ee iie st, 
alliiaeid kaasatetolw rohkes Mdalalupgadal ja aihissid 
Weeüea jgtitowe ajal*  Mii ss&ne eaaae ettevõtte 
j&BGuae siaaitttoe õleMaleekae r@spe<?i öeldule toetudes 
asatafcsegi Ju-ry-nevslt wKrT*  PalM ajocM&o i«*
4ise üb.Me^3caÄc=ese HtiL^imdit#

Kestva ^ehtees ergaMseeil»leel on teüüdiBoa rdke^tad 
ofcelBBs siooiae ja mü verst, aida pakuvad pahkee lui tuusa. ..u t 
taielikelt puaduvad iBteaeeeiiwtlM uisg po leheldu pule 
leidsiid plteeÄMijalAiie puhkes Saimeeetse puMebsasls«

Puhksaisvõlselused tuueika*  
t e g a e -Tõutajäte punase uisastsaiaekr üMeKosdll&e 
jpshkeasutuste võrgu kau< u ш sMeea jä jek^jidlalt tm !• 
tad issateerluai*,  puhkekodu*  ja turissltuaai^uid*  »*ende  
nenkisise ja jaetaalsega tegeleb o/U< kooitee, fiaaat^oesrs*

■ ► --- .- •* v .. ; .. . , . ^iiüriüste artÄi . 
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fonti kaudu. "uusiktid eraldab Seati №*>?  faetiihingute 
nönkoeu veetavalt ettevbtte töötajate arvule, liuata. tsent
raliseeritud korras eraldatud tuusikutele saadakse veel 2 
ttutikat üleliidulise ко ndise •i'öllwx.Jaaduatc niks” 1. nla 
ninc ettevõte lae on ostnud na. ..u.sovkssid опиизе. '-'li
nase ieMWwe seisneb eelisa, et te kindlustab ainel aabe» 
latoorse revi Ja teitlubtaaiae, elatist ..anateoriualt «ч > ei 
völaelda. Salle puuduse tiir aldaaieeks n koondis alates 
1968. aastast uurinud käinus toe, ais võiseleab koxeel 
laUieool flbeeegnelt ravil viibida, vondise initsiatiiv 
"..uieovkade" auretce^cei ou eriti hinnatav leetöt.u, et see 
vaussldab võidelda keoediw -uutajate helges laialt levinud 
kutsehaiguste, s.o. perifeerse nfcrvii-aetocti bai.-.wta vesti., 
alllelo ^arnu snatooriuelde i potallfike igati vesteb.

i enstooriuMtuusikute kaautaniae dunsanikat aust il 
1962-1971 leelo nestob tabel 2.

-
anatooriuBltuusikua

Tti ei rikute liik 19Õ2.O. 196jl.0 , 197 eö* 1971.a
Сбкки tuu^lrald N 4^ 42 M

m) **KBIWV16Ä m ... 31 30 2Ь 29
b) ilelAidtili^te- ®*  

h ne t. Dritmiae&£^ > 14 w 19

. eautooriutituuslRute nöedniae Ja ,...ikkueisn vahe -oe. ae
on tclaunuc suured nihked. KMi 19õ7.aastei esitati e/u. 
kotiteole vald 15 .-.ooviavaldust jo neist raadi rahuldada

. . . . . , uiueet



rahuldati 42 (77: Э*  1972#а*  t4e*pr  111 seisuga oli ьаемМ*  
vaka aaabato esitatud juba 6b taotle et (arveittau pole 
ptudulikult vormistatud dokumentidega taotlusi)* avar aed 
võitlused saada tuusikut on stiauleerlaad tõotajate &uvi*  
talast*  /isastel Mst&tel veedab toafcatselt 4t> kelle к» 
talvist uäb towtaliat pabkaat raviasutustes*

Võrreldes töötajate sotsiaalset struktuuri (tabel 4) 
tuusikute jBote&le (tabel 3) nähtub, et ееМаМакиггаа 
oa olaud teenistujad*  Seetõttu * suhte Ilselt hulvwiaae 
eiakaeta jämud töulised(erltl 19?1»eestal) t trolle hulgas 
kutaebslgeate esineaiae un tõenäoliselt aegedaaaa aiag 
•eeftaest vajebaK just aeaed sohi*»  aevltuBallttüULe 

ru^euOdutuusikute osatähtsus ua ьеп! olstud t -.
!!&• b äi te ts 1971eaast»l kasutati vslü viit =^uhket..oda*  
tuusikut» .ootajate hulgas <m huvi puhkekodu veatu va s, 
а/a» koalteel oa ealaeaad seakusi «peidetud ts^l ita 
aeallse riMsega*  x /

* uösi^ute kasutajate eot&läuiae sta^kvuor

Tõotajate kote*  
goörie

t*36^e8e 1363ее« 197 •«. 1971^.
erw arv ?" arv

к6I«.

2» Ö0,6 за 72,7 за 7 >»2 29 и».
. » 11,1 3 м 4 14,х у 1>,9
Teeni- tujad 3 еЭ & 1с 4 ^е6 Ö 1 «2
i^nsloMrld 1 2,3

Зв loo 100 42 100 *4  1< 0
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Tabel к

•КЯВ*  Helde rajoonikoondise aotstaalae statotoa
(197иеаайЬа ke^kalae)

Töötajate tetooris orv 1
? öollsed ■ . ьм

• Teenistujad M
Н» 112 12,0

Kek^s 1J ,0

url kreiside popslaareaa on vi^mste заЛа д 
teatavalt toaremdi • ta taas tusisalreleldest grspt 
..isa osavõta võimalustele*  Gkalkteaslkad Ueii~dull®te^e 
tu iMlboaside M ei lelu tö tajäte poolt hiatotslste 
Choka jpeealaotea põhjuseta tuleb idade keelebarjääri 
(puudulikku vette keele eokast)*  bn vaste turix Urei 1 t 
grupivll elli eit oas võtte twvitalue ateleldle Tunnus*  
tavalt tuleb ваг.4& sdMMetr^tiTlooni Ja а/ü*  teMbee 
ettevõtlikkust tuusi ute finanteeeriBleei tu laeireei 
dele je leuueklreisidele*  MlNItti 197teeastdl vMmlde*  
ti, 3' töötajal moodustutud tlObieustel lennuk, reie ot 4, 
ТЭЯев*  kile tiuAaai...on;:i^ Baikali a&l M tSotejete 
I372eas8taka an laooeritstd 1> Iniueucle twiiujM tiirl e 
Mranglgo Taga*  Kaeksiaalasco aine 3^ ittlaosele laar*!*  
ga iri -M*  Seejuures hüvitatakse tola eadUU ust tõest 
osavõtjaid Lellega, et a/ü*  tasub poole t ueiuu eolugu*  
■esestt лапа ühiskondlikust tõust ewalrel jäte uh 1 
tehakse seda vald 2S& ulatweae bt aootostada pere*  
konnltl puhkaelote <m võleellk ka aated ettevõttes Mtto*



Wtawl abikaasal totaataM toriaalt**aik * *t t eal juhal 
mitu u lüaManaaa*

liik t*tiee* iSfcbOe 1J7u»ie1^e .»•
■weeewMiiwi.. лпти eBMwwi«iiweMeBWW'ii »w «**»■■■><eiw«em~*ewwweBweM*<wemiHeiwewBe«eMe«*weMwww*wewJ6iÄÄ8ÄwBi»

4 1Q
•) tG^taiOulased Э 1Q 2 8

А ■ 1 4 2

Ma^i tabelis! 5 nautub f ©■junaperio.jd oinad 
1971«aaatale

l iidMU- voraUa on toriseirel& laeval wi aine" ar asutitii.
- Ubari *<laiptda*̂alli  Äe 

lauk eeapool toodule iras^t^tskuo igal aastal >;#$,.*  
ai It > tuusik*!  WriMUMiaMtHi puhtuaiaeto.

Iketeriio n i d • 1B aiaeiegilt Jagunevad 
ekskersl^oiiid tootaiaalaatete ja uidetartmwio nidoka» 
Tootaioalaetel otskaesio niuel tutvatskw t-saup а:Г1Ш11; te 
ettevatotiga nlec*,  neid iuwmMatekae teeteid'-•акопММ 
kaup: t ale naise iaia sj^ettinelanae ju^roa ,.* b 
faaaatai tutvad^ tttew» |<robieeaiMr*a(biaa*  2<to^t i;u3'-* 
Motnide MBWlB hdlaab WWM ШНааМ aM Ka ja» 
la^ Oinete Üldetotarslo nido põhul ei juarilta /...j! 
Iw^iattaatiBiaal tootniejaaFk^üiti jootaaiaa

Г e b e 1 5А , *

. XekaraioiaMa erv



17

f•le 1 6

I r.nkurslo.aide liigitas kes vase joegi

KCStVIIS 19e*i'-*Se  1)7vek*  i v'i«Se ‘ ./7<-«6e

2 peava 1 1 aa

3 äevs 7 * 1 5
4 pdova 14 1 1

5 ja rohkes poevs 1 3 2

'•bell 6 jlegi w kõige levtenenke ) ijluveeet eheteeni*»  

ocmit,. ,-ikewta ekstes-rleonlde oe^taatsee ee suarea olnu;

3?.)eOnstal,

T > tajatepo-lae ülnaing eksicarslu side korralu^elc 

kajastus 1971»«Mtel koondise töötajate sess terrelrtetat 

Küsitlusel seaded antocdivastastea. Seake hinde ■ eksterni— 

enelas korraldust 2/3 vastajatest. V6r eld s Ыпоян^леее, 

aia anti teistele L.oodise ^eolt lo ciu-. vaba aja elsasta- 

alse völisaleatele, eeutui eitoknrsio loide hindaaina iibeka 

atidalasctest. .

" aaulclcnatua ekstau-Bic onide oresalsae inise a växjm» 

cub te ankeetides klrjageeded talen ;»vaWa toovldee vaba 

aja регешзкь kor eldaniseke. Kõige ogedosüni esitata; 

ooviks oli taurendads еке«я.siooaide arvu.

13»äf anketeeritntent r-rvas, et ee seni üksogi poi jn 

ptibem^snd rel islsiele pukkoee ajal, testeiaelt on .. wn*  

-sue 5^1 ja *ldse  mitte - 27,ž, . Saaal ajal w setted 

ja reisid t>u?i;:ase ajal <nom«.ule vastajatest ohete peaei*»  

seke raaviduoe se nlae ailiteks. Vaba b jc te evaote seas
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on nimetatud begewaw teisel kobal регекевneele jhzel 
( >1,ei vaatajatest leiab relsiaiae .t täit ra uldaetf 3Jt .

. eeellrt Ja v
te. eniseat Magi*  rähnidest.

1 Ihlijelin tuhkase v • r ■ 1 d.

üuielalõpõuue lisuotanls ka ea te.sdseti rekendtaiat 
leidnud veujacäldu.», lo grid Ja kattel tuslmä, > hiie oeve- 

.
■etkod, dOteiaal-Kalteurllisod üritaasd ^htebeaais (tahte- 
eiedhtad, diežaesioonld, Js O8itondt.de peee jt.) aing tinte — 
gt, alauatatod puhkus.

yaijasäite ic-odaaes.e võib leba nitaetugestel ееымгЫбеИ 
ipert, jahil- või telslkälk, euplns teris, soeute völ eerji- 
de lerjssiac jne.

i aaediee töötajatele isarraldeted :p«rtlikeat erituste et 
wabea io.dat.ea võib niattoda ьеивае»1б<»ив1, vaijar.ilte auesa- 
taslae eeasarril üelijarvelae dale Ja -■«-»U»iet txealt- 
sleaolllBl Turl-./aunaactse teabejootow Ja eoaaatealeo eeaa- 
kat.taaölte.

iU.-.eid v^ljyaäito italasiäugika korrelbateltoe beaitati elt 
1 ta de oautee.

tord väi itakB fiove Jsoksuj. Eeidotaaae itoao ka яме- 
randa väi Värtajarw 8ä*d»e  Seenele Ja earjule säMad 
ei tekita tidrileateie reskusi, reat rori i«bo» üatirec 
Hikab aelleka «liialt häid väiBelasi. äaugeaeta e^itude 
tai via laiwivlaved aajact .levitatud j^OB .eanad lae tronaperdl- 
probloeni. : suren.-kt i-aliitukc Vilja ölduts lleottev.tt.e- 
liisolt on olnud jõhvi koikul К iVlpsl ua*de.

laagritest Ja koküntulokutoet on truditsloaniiiaeks

O8itondt.de
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eeeeeä koondise , suvine kaheg&eV8ae кок utulek*  ^ige-tst^ Л 
ee neile läbiviiaise tcototo valitud Võrtsjärve kalle» väi 
eereraod*  letkitelelewt võtavad koondise töötajad oi$a ко» u 
perega*  19|Мееа»1» kekioitelekwt võttis eae too iwiveet*  
loketuleku progeeaMa ee &et^islistxikust vöistleeeet 
kokkuvõtete tegeetee® vöiatleeei isetegevuses ja renvwHiau 
tperdieludoi*

Kojutulekuid korraldava ks ко Miee jeM*  ja kalieel< & 
^unteepuevaaatk» ев aoni läbi viidud ainult talve*  suu*  

eaeattadeeui
leekeeliotele ja eriti veeeeatole lai astele cä tervik 

liim kahelise tegevuse eegenleeewiM seira vahee ihee tere 
te inud aiBÄiieekeo^eetllviiie Modeataeiae*  Te», t vus ai»» 
on vanewtele Ixti^eatale емвашвег*»  ?опш&ека ao t.^ert 
noortele*  Aiatöö w eriti ;obiv^kt puhkusevorsikt vsieee 
töo tegijaile*  .

Ke^ettee töötajate aiaaduali&ud huvid cm ко. sdcted 
teMe aiandueko. pei»tiivl| Me pailmevet ettevõtte libeda-» 
^es*  t õvperatiivis Maage ^^ecMi»91 oa 2$ kruntie ^üäeaikee*  
Me viieeees cm veel v^^ntreid kohti*

*̂  TMtajete MaaeegM ettepenekai*  
.

beapo^l anti levaade puhkevö»3i»lusteat ko^acliaeae 
jtrgwvelt tutvus atakee täitajetep oleet M^swget » iie*  
lukeeditv leetleti rida vabe aja s^isuataMae võise luni Мне 
pakuti töötajatel avaldada urvosauat, kr?® koondises loodut 
tlagiWM head*  ebepiissvsd või poleks ettevõttel va; .
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sellega tegelda» Оее leetletud või, alasi jaub kün välja*
po le puhtomsjandese vet tevH|a e kuid vteHaselre aa huvi*
tev ärtü tuua Lugu iü&lMltti tervikul» (tabel ?)• 

.
. Vaba aje «dsastaelae vdiMlaate hindeaioe
teweiw toodu L7Z ' ЙН Me stidel

•ее регекепаенш» etele laadad 
vajalikde t$in&lras d perekonna*  
ga tegelemiseks 
•••noortele laadud võlglased Y 2
latva.-te eeteaiMifcse £**  л/>*"rekon e laus
• ee loodad võsiaaiuaed asletkala  
epeed! Jte sarnaste huvialadega ?ut6 
te^eleniteks-

*

• •• .j" '.....■»• ,UC ,v ijaeoj-tS, ....... ..  
Kl ■ 1вМ  wMl

*
*

••• hillitsetud kultuurilise
aeel Uhutuae ceat (teetrlkolaa*  
tu&ed, peoahtad ,jnee) . 71t0
••• leovad neraaal&ed tlinti*  
mua^d tõö kd vait d pladr^eics 7$rt> 
•e« ioodaatetud dhis. eedilke
•■• . '" :-li -■. .• . <;'. u;..;
• •• korraldotad ekskarsio jat

iwiN.'ltad tuusikuid .
♦•• lo>dad vöieelaaed kehe*  
kultuuriga teGelemltieto );)t1
• •• u ganlMtiritud ehiste 
huvialadega töötajatele väi*  
esittsi пеЫке^ tegelemiseks St ,7

37»^

1>t1 Ut4

22,8 Jta
1M M
2J.U 21,1
33, ) ЭеУ
M *,5

1u,$

.edaspidises eneluMia uu aluseks v^tad linujate 
nheu<n ja *,ebapiisavedw vehee Slda suures tuleb vahe 
positiivne vüürteet weeÄ ea iLMU^agn •heed*
ankeete pretaeat võrreldes hinnanguga *еЬар11еажа< пв 
töede pareaüks võib hlanate k© ndlaea loj*d  Ü^lsetiU 
Tabelis В oagi teadud selliselt arvutatud touMhiiase uue 



belt^bt et kõik loetletud venelased on seanss ко uttiOöe 
poaitiivae hinnangu t £#t*  ülekaal ад hinaaagel ”he ** •••• 
Mcuge ^явгее^к^ peetetae xpeTtinlavüiasluöl (e^e^)i d^f- 
neb huvialadega tegoleBlee vöinslas (*̂3»5  • j lg*  
ев hinnatud noorte tutvunlsväi^laiil (♦ tJ) jo низе ete 
toO-aMMst huviala ja гД ühisesse tegevusse ( ellil)»

• •• peiwtonaeiniwstele loodud va ju* 
Ukud tin^lDeead perelcunnece tegele* 
vi r4>lcs 

nooltele loodud vuiealssod tst*
пике t ootoalrekK, et perekonda 
lael
eee luOÖUd VüiÄSlUSed Ий1е,i;õlc. >№• 
di jt* sarnaste huvialadele tegele- 
aieelEe-••• korraldatud v^ljaaöitetaatkat
p,hkelesgreld 
••e hoolitsetud kultuurilise 
neel loiultuee eest
••• loidud uoraealsed tlaeleaaed
tld käivalt öpMMeetol
ee* elustatud ühiskondlike w- 
rinisat. * nide togewet 
»e« маими ai eteaauNMWia la 
htiÄgltUL tuusikuid
••• loodud võinalaaed kehakultuur 
rlge teewlessiaeks
••• erg iseeritee ühiste h^vxslad - 

juseleM endege 
tegelemiseks

8жм tabelis ea ks eeslil välja toodud nov ete |o naiste 
po it antud air«. anud*  HUgop alt torkab rilMt et Mhe< 
llMtswd köiel viiMlsste eew s-uurenat r abul olf*M  tast 
kel naised» -»2rlti ruured lahkaaxnekud on i ultnuriliie neel*»  
lahutuse hlMoeisel (eshei -Н*И|  naised ♦71t9)»

'inaon vabe aja a4eeatt»aliie voi elualale es
«.o^ndiee ktf-adu <m eee ;,о1к WBod SüUed

♦32,1 ♦27,6 ♦96,8

♦i',3 ♦89,3

♦ 3e> ♦61,0 ♦73,5

♦33,7 ♦26,9 ♦3.,

♦N>,8 ♦♦2,1 ♦Л,Э

♦60,0 ♦57,8 ♦66,?
♦31,3 ♦26,4? ♦93, ■
♦ea,} ♦23,6 ♦27^8
♦t*,6 N9,6 ♦u4, j

♦11,9 ♦7,7 е«с^|е
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Hinnanguid seostati ka vanusef eriala ja tootMshur^ з*  
. Vanaead ininooed Madarad kõrgeelt екошш ja Uuvii^a*  

g& tegeleMae vMaelesi*  levitav on ruhtimine werte tutve*  
McVö^a^leaoei noored loe laovsd вЛо puudulikeks (kuM 
30*oasteste  onkcteoxitute pahal on Uisteales negatiivsed 
hinr&nt.;ud)t ule >Neastasod aga poavad seda vahooluiiLe^ 
vii loevad tingime! aeedaaikse Varasest tiagited lehtes*  

sinakad ea smrorad koltuariils raelelahutuse hind&iilselt 
alla 23*eootsote  hinnang toig*  stj jx rahel*  JtMt^ase 
teete hinnang dB oga eWa Moorea oa vahes rahel ka емки • 
i ioonide kor alousegSe

Erinevate elukuts to esindajate peelt aated пхяшдо*  
geto vgrdleMeel aolgse*  et kdi^e fcriitllleeaelt ea aeolee*  
tstod troio lid (eaeeika vM'^alestB jetel aegetirveed MiNn» 
jod) ning ekitoraetrai|eht*B  feieteat tunduvalt kergemini 
hindab loodud vSlmleei juhtiv ^erconal*  r*ahtell8elt  kdr*  
iM :Unde ea xmdnad ко toabanuratöötajade

ruhlMmejaadrae edoatooe iraraldwes vajab erveeti ist 
ka aec, all istes jaon.eadsdeö on vaja rohke# taheiOe>onu 
fiöreta ube vöi teise vd^aalaae 1ooMgoXo« K4ttgi aoajew»*  
desji os^ondode orraetaeo kajastub vaike vü^iiua tegelda 
peroko 4<ago« sowte tutvuste le alse vöiaalesi poeb kõige 
j^uduliktosuko IV jaeolrad*  hobiga te: elesULsseka kaubdbraa 
js iv jaoBkeea*  keiaogrlte ja vtIjasditoMgo on к i( t 
NBws rahal 1 ja II jaosMad*  ekskerMoonide ja tseslksto 
henk^Metžga 1 jaoakeed ja tödtoda*  iaiMste Ohradaai e а 
ühise huviala baasil IV ja VI j^wkoade eoga tuleiu; sa*  
nisast roh^ee ervostede seepärane#jste huvisid# •

_ St tMtsjed ss&k^ld vabalt väljeadOoS за . v^*



яшЛ Да teha ©ttepsiwtetid vete aja kõrrelt аве kohta ко n*  
dtsWe lülitati eökeeti lahtine МвШмР tite peate; veol 
toentiee juhtkond areeatsm vete еДа korraldamise 
ühtset*

8ase eetaieleeellitie asetavate kegeaeee-š näitava^» 
Vestetetee lehtlatele Idtoiewtele elati suhteliselt h jrt< • 
Uil oli I» sellele vete еДа keraloaet petetavale tital ea ■■ 
eele vastamiu alla W- eatotewitteeete reie teevees Wie*  
lepeeege tuleb ige ukrlkut orveeeet antul vtida*  belist 
9 ilaaebt et kvlge rtaleee htvitutotee valjeatittaeet 
eercrosuto (17 ^crral)t icurdet^k®e ekatoteieMl*  (16 
kõrrel) ji) tMelLite (& karrsl) ^iheeeee ule*  Viie^ ker*  
i^l n&ut<b^ tüöiiste ettepeaeküte arwetaaiet vab^ еДг

I teerraldesireito (eriti ee? r - t )e
$ttepaeeltiB14 vabe aja pereeato .or-sldsel^ks ja 

wüteM tltsoÄehlBMle tawkea te eebietiee Me vilti 
xaM JuhUomiöi toiga*  197 Aetoeäile waotoa , t iti*  
vst tSbta jett tolle aittoevaltoateM veto еДа tor. aieeae 
■uhtes ee toodud ke-dcetite tetolie 1<м

iuhtotoaex kaeetoMee probieetide
*

19ÕL*a^atel  võlale toeetiee ^u?itototo Äwwtoaee 
Fejaslael peeti elieast et teatis saate
a) puhata Iweeliee pehtoae ojal ks ^om H®tioenag»e
b) verte nädalal < aeiitl koos tjerek© nega)| ,
o) kerreltote laagreid tSvtajete laetti< |





2th
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Tabel 10

Juhtivate töötajate arveeuai vetn aj?» kortalusse euiites

Arvesse. ehedas

Baase juurde ohltsua pole vaja» cl.:meale*  
vstes tuleb üritusi ог®вМаеежые 15
Kehvas ш passiivse looded vöim»l«si kese*  
tses . >
кеееаеекое buss oi tulda twile jpsedsa
ulowitet» ge$t üri llnse rohelus ja
vesko sd pekavad 1
каамеекм koos oe tihti voueeetele . 

■ vülje nüritud #
■ferwtaisce ei <

ž aodsslMKte töötajate leetel vilale je 
ujul® kasutt Msi 1
beiee&HUi punkebuüöide viijeehltiiMst 1
lerrel*Mte võistlusi teetelshew* vahel 1
Kon&liaia reMw ekskursi о ue 1
и ^.aiEeerida väljasõite sa а аре tiürltustee

3
^hlaeaieva*!  1 ua regulaarse tma^laheaiM
puhkebaesidega 3

d) teeeelõeda koondise vöi jaelBOiHecie kat utulekuldi

e) tahietade ^reuradllkMa ^uad^msl (pul«adt sdunlpÄevei 
jne.)|

. .
ooolde oslsdsjategsi

g) lubi vila ^ej.dlürltesl (^misapäevad  t ateje ktude*
- - - •

h) о gaai seerida £Ot l8RlkultuüXlii^i  üritusi* *
lehteetatl kord» sille Kohaselt p hkehaasl touiteeise



• 27 *

ам.оймае töotejste Да neaäe pese kasu elllfcwte pe 1*  <m
' tasuta*  ммй transport sinna ja tagasi (kui lasuta u«..se 

teeattdiee sõidukit)*  Saadi kaaiituadae karral teiste ette*  
võtete js tapetest ».» paalt vdetafcae neilt üüri»

itBÄlllB baasi iBMeteteB kitsaskohtade viljaoel&l*  
tanlsete lülitati 1921*awt^l  keoteisea liMvilted ankeeti

.
Mtf teine kiteaakohti*  t-ecu*  t^lustavad*  

$ i b e 1 11
ШВ

- ; ... ., - V ett |
B&autiWud baasi; -. .koto kordagi

M^alsl^pu WMWlMii IMI

Iljoebf et Э aasta ja .;aol t Ms ©n bacal vaiulMwst
eö-..4unudt pele üle paole tõMljaakaMbost SawwwtMB 
ke -dsM fublawa käliu^ (t^bel 1i)e

Tcxike en tw*̂  N$t»|ate erv (aa uta ММвад^1М)е - 
oxi b^si k&saUu d ila S? кжг^*

^elaeo laele.juou^ks oa aeet et baw pula 
täitnud fer^tve puhkame ws-taiee ftafctsleaali ligi 8C% 
t63t®jeckennaat pole |BWl eei eesaärgU fcsaetea^de

yeaakeeaeaelee je eritiagse

X



* b e 1 12I

Heelieed orlaevubed bo»si teä-utaeises
/.'uhkare liik SvugU L6teli koi< 

vöi i 
k^ks

^itte
kordagi

Ifclwwajalisetoi ww 7 ,0puhkuseks üaleed 3.2 ^1.5

Išädalalsbu
•www*******

■Üel 6.9 з&е» ^>.3vec-tviLckfc. Steliieä r >,0 67,ü

et näited cc Stzimewtw baasilt huvlu-sM i ■ kts 
vühe& kui aehed( tabel 12)• 

Vfcnufceeru^iee virilas toob et iiet cl suhteliselt harvemal 
k&sutav^d beesi wowwu №htõ» Vallalistelt aüaevtrre 
latoMiivseeelt on kesti tornid be^ai pereconBalai eaed*  

StdfcingW siss on teutajate Imlgee vsliHeval ervasmeol, 
et jahtivad töotejad kasutavad beasi sagedtalM kui teised*  
be® vbids leiab k. näitust eriti nädalal uppuda puhult odal*»  
Mett® tiivr ost Ja ImaaorHtelialliMOt personalist oa beesi 
sageli kasu terad 1>,Z, 1*2  korda 46,3 je sutte kordagi 
3$е<£ • *b*Sl  teise eriale punul ei küU»l kLi Utuso 
•elll^ele t^seeele*  Ükski taialt »^Je» « l-:- taja era eUltub*  
tööline pole bassid puhanud üle 2 kõrre ei na aleluptU ege 

gerrallee pehiMee ajal, КМда VÄw on baasis ®žieima keub^a- 
<u. .töötajad*  .

rabate toieoteMee pahjurte selgi teadiseks palati tödte*  
jail avaldada arvaaeet roe tegurite kohta, ai® vdl :si< õlle 
takleteseke bassi keäaltalael, Heade tegurite loetelu 
кееаШМм! olid eleeeba xelsiargAtud juhtivatele t&.>teji-



tele Je ufole itoedlike er^c-nisatBloonlde juhtidele jabiviidut 
kueitluse aeterjslid. levaote antoeiiic antud väetuste t 
toob tabel 13.

Tabel 13

—

T:>kistiif«2 beai4 talisel*

Tek.stav tegur :ks paa*  
mu 

põhjusi
b?dao- il ^kM 
vöKc. teki*- ”*?!-  
takln- ta tie16
Зак.

iofoTÄsti.40L?B itaeetaadUB*
22,3 • 22,1 20,6 3*,2

' he an vdlHMileet putote kao# 
perekeänage 1 ,5 16эО *3,0
i ohtade eeiaeve kir-ripanete 
i.ord on vat«.i kaerulloa W 13,ä 1Lt1 И.5
üesa on aacell vilja üüritud 
к ondiae juhtkonaeie 19,5 ir.,9 16,5 *9,0
Ta-aa on taeeli välja üüritud 
teistele euutuatele 23,0 23,3 1 .5 *5,5
Minad isa oi ole huvita-

11,0 11.5 16, . 60,6
-uudub re ulec-rnc transport, 
eriti nätialalä. ^udel .... 2ä,1 25,1 eyi
eiletan petete rodus 31,1 t,7 32,1 tv,1

la bell vec-tlenisel torteb tölgep eit ellas veetase ei 
aeta öelda*  suur osatlhtaut, eriti tellistes ktelaustae, 
■te paudeteved baasi tasuteele» fsieaulset korda(vesteta 
pale Oeaand i@a teine aateteerite). ■elline teateta: oa 
teatud sättes tkte jetepoolse poouliVBUse kajastust ose- 
a Ige tui Ukult polo üritatudki beaeis jwtete. 6e j Ktiivse 
takistava te uri - teotajate aedi vähene huvi - aluileuct 
jiutsb te esjeelu, et ankeedie loetletud bassi taosat&atot 

fcltoendsvaiat pikkustest eesti esikohale puhkas icodus 



astest teguriteat pidurdavad baati kaauttimiat ,afeflwtr.l- 
ooni n-ppot ja transpordi puisduaiae. ilaselt aa sittei. ...- 
Itidtoae sfomoerltut<ga seotud Ita vastuste "ei esita 
öelda" saar huik#

teol vaatleme , kaldas hiannteltee tooda tailtel 
erineva soe, vanaea ja erialaga ,i nliioato poolt, Soolised 
erinevused antud küsimusele vastamisel seisavad peaasja
likult teliea, te aalFtels ев tunduvalt oluliseta puhati 
kees peret-maga ning nad eeli- tevad märke® rohkes, 
p hata kodus kui mehed.

Wanasegrupplde võrdles nultaa, et infamatsloatu 
puudase üle kurdavad külge rohiess aos red (alla ahaste 
vananed), kes ilaselt .-oie jõudnud veel ettevõtte olla 
täielikult elate elada, iVre&ondilke puhkevsimaiusta j üo- 
le teaneve*  rohkem va Jedus. äie 2*>-еввкааь<1  (ahleieo8*.iaed)  
inioeaeti, v enese ja kodus puhkamise soovi vshei oa et»«*  
söltuvees aida vanaea . iniaesed, seds robkea eeüi tatokae 
kotiu ( näit, 1 j-2 ..oauttiat.-bt loete seda poeaiseka 
teke 1®., üle 4 -aastastest aga jt tee *1;.),  .

^uheedls toodud tak stuste jardleniael erialaga 
il neb, et jahtiv perronel loete .aunetwtsa vähese kesuta- 
aiee p onlaeka pÄjaeeka töötajata endi vileat havi - 
(Э2?), seeeil ajal ülejaaaed erialade «tteul kõigub see

- vastus 1.—16: vaüai, kojandaatiotejeto pakul on p-auiaesa . 
pöhjaaolui ей» puhata teedaa ÜW e ilatate hein), Kaebee- 
duatuütojad arvaved, et neid takistub teistele asutustele 
üürimine, ehitustöölisi ja autojuhte sogab treaaperdi 
puudumine, aaeporaatinutõü. laed, traktoristid ja ek:kt»v. ■» 
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lorijuhid oelistvsda puhkust hocaa ning osavad vähe la: or*  
aatMeoM puhMvöiMlusto &ohtoe

Toodad põhjused Wjovot Mwn^t selgitamiste Л. ai ilM*  
lasMdoe olImm! Metel oli rise seatud btim^iuh oc« 
Türi ja daaMaotea vahel*  kaid ем uri v&lN koos £m ..,*  
Mtaa klüeststav oa vMeaeadooM*  teistest põhjustest ai*  
palju*  et algul oli baas ainelt ом töötajate parsit« ui 

huvi hakkas vaibana*  setete baas аешгом ом sjaat 
tühjas» St mitte lasta baasi kasutult roiete*  hakati t.oua 
välja MrlM teistele asutustele ja ar^axiisotoio nihele*  
ae aga tõi Мам olukorra, kas ом tõotajatel k^sutusvui*  

aalBsiMl tarduvalt sMee idt nint ketitada reserveerimine 
pretaeMw auutas taaraktMfcae

•■ ;Vkeedi^ toodud p hjused oa vsialMMtalt baasi k. sa*  
, teeloal aiand ^Soaesugssekn tt> kiituse ka e kula noile ljU>aiai 
tuleb tuua veol xida olulisi Manata*  «1^ Mürasid valje 
intervjuudest tööliste, a*

Д» Bassi lo dudiitu oaeaM valik ei ole uimentuiaude 
1 .eet seo ei peks uriga võr elden erilist vahelduste

*?# 1 -ii Uku tr^nspordivshojodi valdajad eoldatavod 
.ndlvlmuasieeid väljasõite teha*

/ Ce Baasi iublkosnaöa pu dub Mapisse illikee on jro*
aktide nentimine ja toidu valMataataOe

De l’^ja ja aia «arnikad ninc aiaeMsMcpeaetilvi*  
liikaad alenstaMd ем реМмоао aiatööga*

N : uvel м kolge lateaalivaM tööperiood (eriti 
aea^arsadajatel) ja puhtuseks jäub Vahe aoga*

.';e »ö( ;vaete valik*  alllega uhkust амвмвкам а!ма»



tsd®, ОП pii ytude
/»etiahlnguk<Mtee esiisehelt &ва-. ad sa *ete  jrgi 

ei ole Saunametsa bsas leidnud IniMitaMlst pikemesjalisaks 
pMwüte ( 1S5M*saatel  Mitte kordagi), vaid einelt M * 
laidadele Мда näitab statistika 1971»s, tehta, on ь«за 
eeanud wltekondlikn keoo^ibiaiste kohaks (tabel 1S), 

tabel 1# '*
^aunanetsa bassi kasat^iaine 1171•autitele
....*............... .11 ■ ■*■****  * ...........  Ml. IM 1* 1 **!**!.lll*|l.  «*..**.1*1.  1!* .1.1* «П!*1М* П1 

erituse leelo а >rt
...........................*•  »**"**  .г..****»*.**.**.., ..........................................*■»*.  MU IM 

11
f aimipäevad 6
daaefceenapeed - -■>
i üäkaysewnatka läpetaMiW 3
TWHBaanawtaa taate j» ka , 1
l.ntiise jütibeilpidastesea 1
^setialeaeü kõhtunised ' 7

Ühiste huvlsladesa IMi eata k^kkatulek 3
ВЙ8Ц bBHÄaeii illgiWB WÄMWbl

iokkai >0

NiegB oa käigi! nädaleläppudel bassi kosute tee< 
lawwtaa kaautsaiae kitf aak^itade snvlüfi^ viib js ei*  
dutiele, et а1Швеадм*е  fteMste halge», ni>; tia iwd 
bea^i vähest teautwlst puhketezMrkidal, ei ale afcära*  
Vtiks aitbe vahetult välised takislsieed (tranepert, ^urlnlae 
kai^d Jne»), vald pigea subjektiivset laadi tegurid * 
täitajate vähene hüvitatav Eaaneeetaa vastu, v^he»- bivl 
aga o® tlagltad sellest, et keskkemd ei aim
eriliat vahtidast vtrxwldea Xeapäeww aiM*stte№a^a
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/

Türllt ae*  nii leo- usliica kui eotdLesI»*  keskkojbs еыв&е
Viinana tähendab edaf et va ja takse tunduvalt averanat : et- 
laaleet kont ktit kai oda vtiml**  Saroawta®# elw 

oluline põhjas seisneb tollest et i aawBtiMi psikab peast» 
eit vald passiivset puhkuste

- e . u ■/ ■ - .. '

uhkenajsadaee viijasrendanine ettevõttes ояаЬ tähti ^at 
nii wjen*allkM  kui sotsiaalses nõttese iitsved Ju poeeset 
pahhetiMglnBa*  kasse tõotajate tööviise tõusulet töövilja
ks e kaevele*  Cesvak töötajate raknloln ettevöttefst ssb& uw*  
кш*  tol ib tJöjöa veelawwt vahendava tecarlaae )klMd 
ytiWhrltaoo4 liidavM töötajaid kaUelrtilviite aiag e o*  
..astuvad lalfcBMa IgaiBilgMt Mpen^t»

Selleit» et aieHeted efekti eaevuteda, ei ^iiea ük»w» 
teösikate ha&klMeeet ja e^leoodillate fehketoitaato läbi*  
vlinlaoste jPaMwwjMdWHt eose» rääkida eix»t kai fuakt*  
ijneerib terviklik евИ*»®»  Ma on Ihl;^ aeolt rakenõ^ 

ted i^ütüjyte ^uhkevajadeste tuntÄdp^ieiseie ja nende 
Väj&dufto rahnldaniaelet Uhtudae laikauae v^inat? je füu&3*

. V e
Jär.iaevelt eeetakw niisuguse tufto^ai tutvuiti elLe^e» 

VaaealMkne ^hkeeejanwe netwieelse kaant valj^arendi^ 
sai-е völaoluaii kaasi*  MjonoaaMe te!4| о genlest lo ai*  
iiri abinõu ide alu tagaksid üsteeni fk*telo*eerlnlae|  
aita suguste jcekr otilvsete Ngevaiäte rakendamist t 
jäte ко: tvo * lühiajaline ^hluie ^lsustaMsai«
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Ih BateriwlBB Ыеа,

?raegaael ajal shxku tab toeadlM х.Ьков J «оба ae sete*  
HÜW baasi p hiliselt fteimiMBtee puhkekeaslokse $Me 

baas aga pale eeü seni (SlgsstaeH kestva puhkuse veetMse 
кекам# Jt^tarbokda aleks jätta Satuwetsa lühiajalise ,a^- 
ksee veetalse kohaks, kestva puhkuse baacid ags rajata 
гэге äärde#

Sauaawtae baasi ksautssice iateni! viste öiseks telega 
okienteerada eswjeuBee 80taiaal*kul  isuri д iste ürituste 
korreMaBlselo ( neist tuleb iäh wlt juttu allpool)*  
iMSSWtse obib ka aas^is-pordiürituste läbivi„lisata 
v*  üri giwrtw teatejooksed ja «*sMtadt  puhbopeo vees titad*  
rüiu^tMii.v ^MWi |Wj ;• ВЯВМ MWW IBMI bWlBli 

aitWBuguste aeainaride f bypaatet ühlekand^ike argeaisat» 
ioonide kaavereataiie ja koosolekute LäbivilMseke» fei 

pruugi karts, et awtiruuaMe vst^tusine |H*htebeeickei  ж 
Vaete kabnthka töömeeleolu ja tuleks nl^etotud urltuaele 
küihjukfce ja puhkese ühnde&iae k&sullLKeseat räägivad. 
pu:ike*  jd sfeakttbniMMi korraläated teatealitee konverent» 
iie seMseti kegeaeoet»

j. uvel jääfce be^a 2 kuuks kdcndlso töötaate lastel 
plano^rilsagriks, MHobb Saeaawtaa r uri-lahedsnf- ^senc 
on eriti ооШ laoga! aajwgeBiae ja pert-uuai^ kiud*  
lustaMse seisukohalt*  Sssmti vä aellalei -ee vönsa.tol

. < j ,: , .;. - л - ■
Kabli. raanoa, ais rejatskae kabasse Suis koendise@se
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г-t tuleb uudse puhtiesedusa, ime ев mõeldud ywekasttt^ 
wjsteMeelee ruhk^keds toaaaeb K> büokiat ja 10 ubeiMae*  
MHtMBt*  Matt, ai© taosa Ъ 1 teest Ja ett uaaltaet, astebea 
ühe pere кеш» Msetaeaa» ielle baaal valaiMael ea tita »li- 
r^huid^da uure ess tõotajate аеоте peretaaaiti nu,

^awtl ев tal aettvatt puhtovemlks imeb je еевевпи 
le*  ^.rve^tudes töötajate irajatest we «elusstpakKBva kestaee&e 
js вехе jieelee w oodata Kabli puitettai taaaavalt axtizv*  
eset kasateBlst, tai asi» esise» ЬваВвИМ bassi „tatti*  

taa# ^ahkeltaa territeerluali tol к e Pidada a»i**ela  
aJUpletal rajaliseks > aeilett et ох\ а^1йе^ i<® ^oviiBeid 
M : ,1. . - x-..., ..»x . . .: . »

MaspKi tuleta taelade ш beatt rajattet ttttsMIB 
tiaglBBste |a tattBBtBtttaelwte jiu^ieet tuadevolt erlse*  
v^sse koskkoadatkul ^eõo ев eespool aluetsted baaside -■ õxic 
alla tuleks laagi baasi xajaBlBe iatteeaiaaa» isata aere 
М» dee в» еЬ1адеавЬ esltetekte jttgBis ei iaalat us t . 6 

£ uu^el №51 kouaulae teotajatest ea i mrl k^l^e int*  nMiv*  
5. л Wpeeieedika (eriti we агевеавва) Blag мевИве 

puhkan Ittta*  sügiaetae i^petaneõ ssvlae jio^-ellse t&jpesi*  
oodi, ш JUBiBaaH eriti va^iauo eta^ vsjawad ttapete ftalooe 
Btta täiawllrtealiMB itattabe i>el ajal aga ю - aeti V 
kliaaatlliaed tla^assed жмкеавб puhkame aeiaafctt it

*
Äategpttataw muuteliselt ^diiBWkliagB^b к-Mai*  
d&selt isiag aere vee teepere tuur sec^tt ttgMMtte iUhlMW 
sitaeictai. teMfcekbki сж ai seedi Mid völaslasl, sest ввМ 
<m lai ^löd Mbalaelaete MBteirtMa lo M^eitr teiste r$b*  



vu; ts esindajatega*  nende elu-olu ja kultuurigi.' tutvusi ee ka*  
iöu sealse 1 üdnee tuadeeöppleiaeiuä jae*

Ailide ei Ise juhkebatsi rajraiMkB vöiks panna kontüi 
loueine aealeete eesti kolhooside15S ( wSol»e*  ja ^elev*  
Leatexküte rajoonis), r ojettse toodangu ipet iiflkat arves*  
re võttes ei tohiks aldeeete sisse ealine erilist rasuse*  
valadstade*  Esialge tuleku üüride väike asja väi oeo sel*  
lest*  Algelt pü^akt: Meenet keiastkU Vajades# korral 
võib kohtade arvu murend^de telkide püstitasine teel» ui 
selline boa eed praktikas õigustab, võib Mtleea nutate 
itstsioaeama kessi ehitoaisole*  tel ju ml clekc ct.tuibekja 
rajada ree teiste rejeceiko ndiotega к pererri isa teere 
kt e stl kolheosid ei poi ne v^Mtult mre aürt-e, vaid 
usbes 20 te e esi sägade v^helt siis etatsicma »eee kessi 
eMtsaiSÄa elakt? ssHwb valids tegw piir end Las elicxu 
rejo ni&*  Koh^velik tuleks muldor^l ks^kölastuda ^ntuu fuh- 
tepiirkmus eewwttaleaMgs*

Arvestedes esjaelu*  et кеАеуиук on ко ndiae t >L j te 
tolgss ^beks leviecBoks tioblks (ге-Д? treerilu. kalas..jertxsste 
arv ulatub ajani), tuleks x&jodto ka fcslsapeetlssteie vee*  
tee bsas# Mia^pw baas ш kalespertMstele vujaii^ мое*  
Isl^pa • väi jrsdidvkMsfiö, bsosi aaaka hoida ^asstut.w*-*  
h ndoiu, paate , ..asi õieke vdiaeil» wlMstede toite 
ning, ööbida väi^aenoi grupile каДммнИв $^>jakr .,obib kaim» 
dets la edel veen teiehoana, Asekahaks tuletus valida Vtets*  
järve vöi Peipsi scallase 

üeapoül ninetatnd baskide lejaaleege luuakse ke ndiae 
puhkenejondaoele tegev eateMealM alus, ais öiaaltMb



retolto*  ttotojato adlteetoaiien: id vejadeal риккмее
ö»as*

Зе ^htanttjdto»»» о C'miaetoie BULine еХшв#

№’золе vai ajal puatob to ndi^a о да» # tolle ao^pe*  
teistel touloto kõigi pahto&ego teotud ktoiamato latotoJM*»  
Besptol k&citletod org^niaataioasliiota paaOBate (vt# lk# 
to; vsldaBtoeto tuletai puhke® Jwiuo toi ka iektlivl eetoi*  
&^iae elu äiu avaidtovtaw elieteto ühtsele pitmeori toele 
j<, juhtiMnele# aida ко adises Hukkab teertme aetoleetoe 
are® a jAttotoe ndukega» Kelle aöukoga tooeeelee toedee*  
Mtoiä kelle eteeote taiesemete iwlk& kuulaeta
Htotoalee -.ten^ii NiBlww<e M®6 ühiatoeeitte m eetoeb*
lo iil4e žandžsjad, Eelkõige olekeld aeed twteiete^viieeat 

wetoetotÄl tS^tcjad ( гjordiboatide juhatsjiž, a/le ®t..i*ieet t 
fetWšt ® ardise toodlk, klttbijubstsjti, toae^ldl to j^Jike*  
toeet*  jatoiaja)# ^õuke^ tõ#d 3uhlto tlp^ji^itide eeeet 
eraldi tud tdvtaja, tolle otaa^ tai tbäülee&toteke olei^a U^e Le*  
*W eetatotito ela küsiaii&t ge (johetaja aaetiltje taae*  
tol)# • eega kujuneks ndukoga tooediat jahtiMesUrtoe*  , 
dtoto lüliks# Bitte agi» uhifek<i®diltota ergaetts#

Min keen tet ev»a ^ulitoBajeedBae talla» • ieeeto 
peosjollkttlti z ' -
a) tdütsjate ^htovajedu^te ük itosjoli^aoe» vaij^aeigto 

towto»»|
b) eeeto te^wlto väijuaelsltealws# Ma tokisteee t<x^ 

tojaid uoovliCöhsael - punate |



. ■ • ■. . .
в id tmki&tu&l ületata vii nende nbje väheadtidag

6) teler atiivaete tagareata frngtaaei taoatMise , vaet*  
tajate ndiraaMWoj

•) nateriaalM fraasi vtljearentaaiiit juhtiataesj
f) puhtast о cani^eiriiai-ega tegelevata taiskaNlita arvata*

ataieooita tta taertineetanisea ju tsentraalses juhtis 
nite i

g) veatavtatta i . .^.. <... . .. i . ..... ,4< ....
Eriteste praktilisele ettevetelctaMwle ja lihiviini*  

nele talata laialt taa^e haarata uritewat osuvutj. id ee^id*  
ie< aitaks vältida o:evötjöte Järist poaüllvu> tarbija ааьэа 
nao oleksid ise ürituse Иле imjiuBdsj&d ла Uzu^ksid vsstu*  
tast trolle daaestiMae eest*  OrerM^tfiieeDlllsfre ul^safcw»» 
te ХбкевМжкае käises koälitatetae vilja uMtkaöd«.l< aktiiv

,
eksktt aloonl ergaMaeerleiÄO nüiec-äe

! kai» aie^ni ettevalMakeatoe algeks varsknxt j^ht*  
&ra$i амбаеШДаеев*  *̂tgriwi  ku..iuk..lu ек^кш^Хо Mjuat 
(sitta peigF«iii$e)t wel6lütotuslike Orltosta jiibtt ^evike*  
pidaja ja aejaeMajofrt*

luhtgjNyit eawaefcs ülesandeta oa &on uiteerili x^-isi*  
ja etatamiiooeifrtawee aisg tarlatakleMset varuda vastavat 
к ajendas!*  kooakdla^tede Julttaaaaea ctakti liuani korras,*  
daMse aege altatada kl jsvstatust lÜMevate lir^etn 
etetarsiooaibürood^*  et kiodluttada giiM WtaW ja leita 
ddfrletaviiMiasode Juhtgre^ ко^сЛаЬ i» rsnmdiut *)  т 
ti ja vaotsvsd sta^aidt kandes r.eadele vwtaetiwltaweed 
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karu teekanna pikkasas*  Marsruudi v^ri^adid рздааквве kii te 
tatvaadU-ito võija*  Töötajate vrvamu&i ja ettepaeetaid arves*  
tstita tõuta takse välja lõplik ® r.ruöt, : la eaitstrSit&e aä^to^a*  
la klnaits&isekOe

ÄalHttMeuMjaM pÄMÜUUete ülesandeks ой iafweetsitHkM 
koaine külastatavate va$?tanleviiSrLtt te kahtle *T^  võib k& oa 
Mc«rat» abilisi »krkattumtlda halg»ste kee kirjan »siJ« 
allikata alasel obj ktl tutvust $у#<й*  iTäib tei vüi|r ku iu';» -s 
iMBbarM pariwla Шгое t*j  le*

.^eclei.saatuslike üritaste juhi iltaoedelBB en liita 
büs. is aöitjM ШДаека pereks, pefcfcaM me*  lelahutuüt
V . tT: ..
jae*

P&evltopidsj» tilgit üles kõik kLu^cu * n^htu, et 
ai ed grupid testeil eelaevs reisi kageaeatege arvestada*

Ksjaacubjuihi tarralgaee jäävad saji tsad» ja taitiu^t * 
aiaet fcautl raMallsed operett lut>nid*

Ек лсг^Лсоа! ai .i-ugure teHtoeldwe puhul ei ^uj^nc 
talle hindaisice eludeks ait • sahasäldetad kilem tzide > 
tarijad» pudelite ault» ja Ipiebaaajat» trekid, v^id j sd te-*  
tai. edt v^a»dutud о gaadaea*iMaitag»8Bea<  j© aeAlafctllvisitieete 
t Mewte ugevnmim*

riizitoaojanüuso edaal^randüsls^l tekib vajadus pBlcaHw 
tdõtaja jteeis ->Mhibeb»ü»lde aajaftieMae alale leilekr ejal№t 
teil Zebxl pu hkekodu ehlt^am» jöenb lä p;t^cluait tuleks 
tte aMba jRlMbaaaMa jutataja saetikobt*  *? wb MMUmmh 

dod aäataM uldje ntea ^aeaeagawed i-pardibaatcide Jahatajs 
iUwaawtagae



S&gk snkeetküiitius oli tõotaj^tt laf me ritua

tstma»ett& puhkebaasi kasetafslcvöl'aluste kohta vaga puuOu*  

lik*  MeepMi tuleb laÄewtBiecM letfcioMHt letti Шве*  

teda, кви**»  Fellefcs kõiki ko&-ünikDtsi-.- nlv-‘heauel( $ 

raadiot^., ae» teadetetahvleide riise tertaw id ja vaim*  id 

plakateid» «eelist ledlvidaeeleH prepaeeaiet >•

C*  1B aids »ojm*etaee

MMMM roj&aiM js Äl^ekbBiBI oa seetuu ;.uuru №•» 
teetuga» teadise juMkeeoa stMiae paixitika * jätta koi: 
kaiutuaed ettevõtte kaeda * vsjab sorrlee*  ri iete ileee 
tangivad Äilt pe lt BojeadssllMie Ultelt pealt keAlett^i*  

t*aMee  na|t*w*e  Majeaämtllk мвеМ eeieeeb selieae 
et paiMa^jM^eise ü4*ielikak&  v,-^ reatealselbe ue^exi ei 

alwlt ettevõtte peelt asaldatuo, Mesadeate :■ leeiu 
ве^похке aa Äiiõlviida terbijeJUUra aaleiai Mejueeaiaee 
jprae-asa kerre kohaa ü ea tMtejetele väi aidatad t eata 
pahMb^esi jtoüutaalJM ja õritaate&t osavõtte taje e»M 
etüvltt реМЬвваДаМме «омийеМееек oo alMeeelw» ta <зе 
vald äavede tarbija MkimMlaw Mk4 ti-. <ud h x^e
ei ImJubs iaieeee ^liadLa vtirtaaeltae

läartsseke aurtuvad nad eel jobal» kui laiewe aäeb 
сжу paaeat üblaea oat^ais, IMsm te^eveee&*  telieit ...iü -a*t  
eeeb alguse ka. pereaebetuMe kejoneMaee

• elleks et luua pür ariu eejitiaeasllkke viieeiosi 
^ubkeaejauduse v^lja^roadat^lrekb ja ea^utedr tarbijaliku 
hoitiku arug eb^peremeheliku tiuütkielse ksjuaoM&t» tulete 
edaspidi orieatstiruõo laewjee<eÄlielee



Iceasjaadss4.se ^intalibi i‘3fceud«»lne tähendab seda, et 
c-ciolgm seene bosside eMteMsefcs ja ürituste finaetooeri- 
Meelte teeb MU ettevõte , kuid bosside taieli*.  bäijo» 
ehitaeine ja sajan eelne tung kujutused ürituste katteks 
jäükaid ocaiisolt töötsjebe esdi kande*  lenlnek iseaejan- 
doaiEele toi ute baasi lusutaaisO oast üüri teehtoetüoise 
ning uhiskMdlika töö vo ai sieMooadeis teele Bccjeurea 
ületeid iiü itarlifid diferentseerida - ettevõtte töotej teie 

ja nende perekonnal aimetele loodustatud ttaeid**bel e mu 
oga tekib vajades võõrastele därida, <41*  aö gewte tariifi
de jürgi. litieteisost laekunud asaasd katavad ocait aejano w 
rai kuiue, osalt kasutatakse neid baasi t^iusteniscks.

ISitawaugUbOid tuid basside vüljeehitsnisel aab teae 
aMotendlikns Korras * loi.eki tulekt sia.e е-див акак^оои- 
liM töö амт toa boani kosutada tahebe peab skt sivaolt 
osa vötaa baasi vai jeurendaaiseote tolle tekka tcatus. urva 
tunde tSötawe 8«e » sto oleoo diferentseer tud, M< vö. >b 
arveEso töötaja ugu*  vooeat» torvicllkku uoi uadit, «юге- 
kõnne .•.aurust , ühiskändlikiai aktiivcust je auid asj-ciu.id*  
seejuures tuleb tsgeds -jodividaaeleeto kehaituste jaotus 
Ja vastutus, hiakcmdllku tSd norul tüiteeta jätnud, inuati 
baaside kosutaadse eeskirju ignoreerivatesse töötajeteoao 
tuleb suhtuda rangelt, võtt ts neilt ära baasi katutar-is 
Меме.

i-tilE-.jndllflcu tööd baasi väijasrendaalt»k<? vMb 
о gani.eerida nii hoogtöõpäevakutcne nititolsvvbstssel kai 
ka suvel boonis puhk jatd ühistööna.

.ühise pers^ktlivse baasi, e.o. Kebi! näitel eideks

Iceasjaadss4.se


nende printsiipide akendanlne välje jar^celt»
kabli p tikokodu ehitate lijotenlee ja selle aa.' lae un

eaja*  «Uutuse ei täiendaks veel seda, et toas ea lõp
lik ja tüiuelik, alati**»  kõiki vajalikke tlne-susi ait- 
neteaioels puhkuseks*  i ttevöt’-epuiine osa lõpeks puhke
kodu ehituska osa eeaileeteiMeege aiot hädavajeliku 
.iaustuee soetamisega*  /uhkuse sinuteaaka nuutmiae voi a- 

18 te loi-oine tuisuks jork-jar. uit alu töötajate endi 
kaasabil*  Sassi töv ta jätepeoleoks valjaaronaaalsete peate 
Ju bb laete aänguvüHjuig * por tiival ja ku, putepal «ostis, 
1-kte- je telkimiaplatilde rej sine, boani heekorrostes 
jo keev reaont, ^nbruse kor.1oettaiao je kujuadt ;iae, 

puude ja lillede letateaiae jne*)»  sajaadaaiatuleiustese 
veetavalt toiauks j&rto- jär- vilae p skelaveeta*!  t .*luste-  
nine( televilso», rsdioola, kobvlepjree t, piljsati, i-.-ü ais- 
oolid, öhkütidxotald Jae»), lu .ee sellega .htleei vs aalu- 

1» sren.;u jMiglaitoka» l elleks et süvendada tüotu|ateo 
ee te. ai loiaise tunnet, võib puhkekodu raes.,tutil e 
aautada ubitte jõududegai niitek: iga esaeiordne kUleotsja 
annetab ute iluklrjoadusliku või populewteeaebiike 
teose kolioktiivaele kasnatukotule. Easaetukeeu ettevõtte*
poilael lOetsnieel seaks seda komplekteerida põhiliselt 

ku .-tenduevergns saade olevast , b»o. uuoitltl jae.iusaat, 
ka lektiiVMlt leoduti rosnatuke^u puhul aga segunete 
kljäneuet nitnesugustest perioodldeat.



... 

r>e BetaeatiivMd tegewwtu

^hkesfcujaatase kirtel asteriskina taas ja tugev a ^M*  
e-ataioMU ei ole tal v.«urtuelike psttaMO talis ld:?ae ta 
tagatiseta» <ai ei ptereta MtalepaM jioteaje Шеи t $al*  
Britoo

XüMllk ös puhata tas NB ^kt leselt»
Äesa.ivset jtetaM vÄb Nhteeetete tegeimwtwe NB 
eja 0ёМВВв1^->Меее»е selllM puhtas w uige utetud йю*  
väalMM NB talva te: vifcliMi lelundi korral ♦ lelu pobta 
Ilse vile tMstMiujMttesaAte ta irtoseotaete on aktiivne 
pehtasi J&iv ruOe kilree js ulatut itam te^st ojüe ,>aavo~- 
t takse Mtte ts^ewwtowie vai<5L teleta» ^utal^v^r^ 
j^.aistü liMees-ütaeäe ta^ewwi i- taad д11:е®е (nn*  retfe*  
nevi tota*M)e  '

et ei tahti ainuüksi ÄtalHee wevase etatae*  
и HiWB ItaexiiAiitiÄÄiw taeetli вмв tataWMt tataHta 
aktiivse -iuhtaee . uuve^ürastota vereideks oestav^ ta 
kise, tester» isetegevus» tae Meest etag MNU ^uteese 
efekt fc-^xtuo ^lln terevn^e vul veetetaaet taeecvesert jt 
eestalMeolÄWete iide rtatans uus efnevee xal eet Ы r^b 
ja там uewb» ^renxni IäIMM риак^Ъ*

tataltaae atae tahtib Mtta uknes te vute i.ei^-.— 
au, vilu ta tasta«*w  i abte£t NUliee te^etaetatae*  
vew tou*  je olMel 1 JM ei ete e*te  ptataeeta» aeet siia

. ...
tootele ja мм*!*»  SeeytaMt tataWb iee taMtate tolk 
.NtaBlMta juetesjs veetatoata väljas^u^i kadu*  I agiwte 
tuleb kor. ttliat puhtast kasvõi osaliseltki tasutud; rclt.i*



* м •

de te*  tuttavate külastaMaeke*  mt kaelaeks*  puktoiMeete uhie*  
*МШим1 v >keaaetuetee Jne*  .

Just aee*  nöwc-ta veeta exictäkae k^lge «eedeeiMe kel 
яМеве ■laeet eelne ea JMted iga MBteje eeeaage*e  <M ette*  
v*t  e^geMw rib üritusi aldela^öj>pe*ks  ja kearrsilse u i**»  
&e ajata*  laob te ellega vdloaluai aktiiv**  pu>uu№Kbt 
Ittofct ve*i*et  all tegeveae kui toeaM**  aeMee*  

iretoeetlibeete tegevvate ДавееММве! ее к-ыво aat .. 
vaja e veeta*  töötajate hüva ja ^ovä, ieeawleva eeterjali 

ei ela geee^a vaiNtilk twe tti^eeM erw eeUe teaMa^ 
aixll&ed töötajate kontiageadi4 ealtetevai uM teist

;itea eeevK jiteltaM wetmeetium ke eeetete liliWB va^telw 
^kieeteaeveetee WkietMlb

- Võib WM vaija tuua Üldised gaiuBM teeevwte 
sellisel*  lähtudes t öt^jste elewient. ts^o^iSeste

geMewi iüuitieee kel ieieeee vabetekt

iete teg&wate v^iiioüü. etendavad elMrleetüUisr.old t^-ät at 
eeh '

teenüateeele ete tingib iMnWel Meed kindla tetewiieoÄSri 
ки^шзеМае*  Ms rahuldab te*  ela-, köie жс*вее  Ju *$,  ta 
tu st isikwet елшв ^vtiluüv^t» T*  >teeMee aeilee 
sÄäMä pe^eb usleeeele t&ielikiöB *.  .... -.. -
da^e tiaglewtee eelistab ts te^ .lds idatud evivat,s,

Valdsv<]tokL eluurieat tsi Mäe*  k ^ixiiSG ke»lek*  
tiigis ee a-ieetät^l, aid x>ere^niialet lesseli .luti№eeta eie e



• м * 

väikesele grupile*  - ,

MMMM kee tahendab, et peseteadlik rieg ea neile к&цр 
eehterr seMldeet pekiomka tegevMvfÄteikae kapeMwt иМ*  

' <.. . ь# t- .-...? - . .. , • Jv. - . . Ы i ■ ■
korrsltealeel ängi емаДаом# vaje nöelM рееекмеИке . 
*км!1вШ lutMisele» kt penegaae olukerd selles e^e ei 
veeta veel vajadustele, llee*  t >Ötsjäte h aeaagnlet vale

Мем te. eieaiselto perefcUMegpv teMetoe Mm®6ä t 
tl sMdMte*  iMMMMl iteete MemvatMet kilgllv

.
iu..ed iBMtwfce pa&ku etoe ekonuag^» t^etdbNžua
teel tuleks udutada eea je lapse twellGMl ^kkekoduGM aiag 
peieкиемüdoe ШМмМмММИ (IsMtM iiaaeB vttte 4e 
11*ea-ta  1 lapM)< x

Telgite levin nake MiMtateieeMks towilM kenlek*  
tlivl МЦрмв сш MteMkelVvÄ 1ем1МегмеШм1ее Wblle 
^ühea aMltekf?. leitakse емевеМ MMievafcetwel js 
terrsllee ajal» KajUieMBlMt 4аМ1р1МШше ä^Wt «•
.aeed <ä Koondises v ieldcsuttuit UMM ^geõžiiiiui ее*п е vad 

kuld taiete hevialaM kahte ?vuüub veel tfiipiiee 
llevMM*  ЛмМ vMjaaelgitafidjw vMMlMte MwwMM et 
adusid VMtaviite tegevuste lüiit»M&eks puhleeurltMtM^e 
1г^»ем ee let-Mi l^ti seepeal Iljade :. cKrdl*
MMi IWMMMiMlWb MMMMM Mja MjaniM pasandaks 
iMMMMfc ММВМММе ta evust«

lolMMek» leviMwlUB о ileatat lo allu w erientf t^oca



-

vaikes le grupile*  SellMe eleatotsKxMgS laimai ei 
rahulda vilblatiwi auasi MMna*  taapauaialiisM suurürituse 
ega te <toMMWb WM segeli oa teaa jt-oka eptiasMaete 

hoopis vkUe grupp» Ж*1р1ш*ж11е  ei uSMu uit * 
niivõrd te ovuee isu kui just võimalus ? ütelda telki© <n:i- 
saatega*  viitu saa*  tunnustust ja p lehoiaui suures 
eltsto-nas suhtMatua piirdub väliste vlieoknsi valdustega 

|s lütosots twtsMMs lo-wiine on reatetelBtuiig MM M epM 
wtefcilt tase*  esealX laines! ead vii sesse grupis*  
^eephrast pe&to pahtstessMes olese paar väikaeset hubaselt 
Mwtetad uba*  IW oleks vdb^Xlk Lzohvi wlMsMMe tele*  
viinerit wMMSfr ra ,let ju heliplaate MM*  IsusaMli 

MapaMtiiee ' Omoartreerid * vtMeraM le 
orienteerwäad eelMtswHl st m.tfa*  ja v. w js^oite seerlMM 
MMwee ÄiagMe SeButi ш nad p iMnt isalteo lanasal 4ec 
^utfciaal*kultuarillstee  üritustes t MM gllpoM pücewlt 
Ы MMtMaee "/äikesed grupid viivad duatudu tü. Maalis*  
ts rlagMI või M väijesp oi edu*  <U endise seMM»h it 
oleks ^oovitovsa e kui nad kujuBiksll ettevõttesiseselt*  

.
gro.-piM kujumsist eoabM mõjutada puniu?ürituste I õrrel*  
MMee k udu*  kulvõ/d just vobe uje tegevuste baseli võivad 
Mwede tihedad ideaed tõotajate vahel*

Ärgu< vait i&twi rateeatlivaete tegevuste juurde*  
aida tuirk- к tuidlso puhken- j^miu^ec MeetMa*  ^eaalt 
kestva .uhkuse ^orald»

& e & t v @ t puhkust võib ettevõte Maae*  
teda jöedadose või toestada ^elleks dtu teadlike .^Lto*
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astttaete tensseide rühime hiskondlikes pühtaasutwtes 
(^nsto?riast puhkekodu jte ) liidab ettevõtte kollektiivi 
vahe ning seetõttu etendab ettevõtte Jhta» jsauBse teise*  
järgulist osa*  baas arvestatav ee r<-vipuhkust siole täht*  , 
sau falaneb tervise taaetaaise finkteloomis*  «uid just 
selles e*s  ähvardab kujuae*  defitsiit*  f»st Meneieval 
nestel lõpetati tlareovta*  * aiüu Мзвааеоо ( eetc oga ^eo*  
äestasid 2/3 Maetsori uni tuusikute üldarvust)• aree^ ea 
aludaine .snatooriuailuuKipute järelt taureat kui oa Ш*  

•sissi neete toovi*  rshuidaai^etae oluta re stabiilses*  
rindUeta toita üritada niiteta sideaoto Ioonist r in jUMupe 
rajooni юЖеаомава” к ihoosiga*  tas c^ab audaravilate

tsbii nuhhelo*  valaiaieegs taotavad tansikad vata*  
riliditacse p. htakoänaei^e sea senise täht^uae» Kestva 
nehtaaa vecWieel h^k^vsd põhilist ess etendaea etlevSt ae 
see baasid ( sellina suund ee väetud s > 
puhtas, jan ure vMJ^aanentantasl)# Kabli pulitakodu ki ödu 
rasvad tunduvalt eaw v^axad&tudn t jätajate vajadused pere*  
kondiiku puhkuse oacst see 11 vun naeellste tõet jäte 4л о*  
ku » taureeite t Ütajäte hulgas p ata popšlwroeta

i e^eea XautaaaMMW rajatav baa^e
Mati et keetva puhtana ^isu^tüuise veenidest tuleb 

tõsist tahsxep^nu p vrets etakartioonldele. Segu e inctöst 
eaalüüaist nUitab väijeedevad tõutejad sealne tata kõige 
sur^snt rshololewtatae oa vaja l®ien i»da etataraieenid > 

orvu atar:; ®i'aetas! tads №rsruutee vstalduteta tuleta*  
taSBiaaaldele tasute*  ta taist liiklus vahendeid (ndit*  
lž?evs)t tageeslt tuleb x^bi vila ise& J&ndõv id ekstarsieo*  
ett keda just tildelttanraleeMde o aae õhissendiit» aktivia*



46 •

tldc tegevuse stiauleeriM^lu oa vaja korraldada neile 
t iencUtvald efcakarsiocaae

laga praktika naitub, fülo kang*  eed bee iOkakarMMndd 
(näite utta aare äärde) e lii popula&rod i .;>ikk röi utu*  
tub libalt vlkltavalme Älieugaata ettkarela-xHäe korral 
lelu Muudleeti Meee lülitada puhkepäevad loodusilult kau
nites ЮккеМве lt tuua vahelaost ekskursi ni igapäevasesse
lital ja v5r ald&d® inlneatelo peale vaalt va bua la iatu- 

alte ka J igsl tualett *lek*  soovitav jätte soge ka w^leel*  
et-reruutide lablMsekue Ketse ei tahiks r.öltu le ; . tee, 1M- 
nuit eislaesal ja vll^aaei päeval võib õit alla pikett k.«lci 
Ciltte üle 40. hBe

rl^alrelfiide t tuleb tuur aat rabi» ^nna jaat gra*  
plvlisillždie reisini Leie*  Inclvi^asal&^d tBriaairelait 
tekitevad p&Ljadele laekael keelebarjääri tõttu, каж.Ь1 
puudub Mil kollektiivi li^tnise ftutÄoloeae ÄeeWtbe . 

aleb uluiiseaakt маток» lugeda ;uy aa te gmppiuo . aat*
Mst turiaelrooeldole ja *la.  v ,u
eluõ-gest ее к ige välivrt lMde pidiui*

r' L.sl^ute flMÄbeeerinleei га1ек; jatkot^ diforeateao*  
i-iaice p^nt^ilpl nii eega ^rsecu, ku $ taaelkM antakse 

Ätskeadllie *k?  sktivititidele 5Q *lira,  tei&tele ?> **ise  
osanak^^i . ottia 11; tilku vdlatiaeo võit J. id pre murida 

ruga tusut^ tUMlkaeBe
Täiesti viijeieaots mi ко ndl^eži j na ci näiline taltia 

puhkw varn nsgu ©ot!uMne« ЙИкмШт on ais. Me übea&sb 
net idiva kasulikuga# tean funktsioon tolkneb IMaoee füüelli» 
:eo ja valas-es arend^rai^ese i atkcnine ^^ub täid vöineiatl



jttBWk . ik-.j. tele Ml ееВМЙМ eeeM ^eeekaMMele*  
u ... ,._ :.< kx. j. .. ■ Meest*  tees КеадМ tiMldelh

Mt ear&etl j^wtege -asm*  s^vei vMte ette vette

.ЛМаДаШве geimise slawtsMael ea eluUtol seate 
. .ste Мйаг-MtMlae*  Mte pstto еаштмйвв A ■ и . ,

KM ida r.4.ae tee 

v.:» : ... :. tl w^ell ■

1МйМВ1вВв2 . . Лхк IMaeete |е*т  WBMMelBMMfce
-;1. / .... ^/ü.rkk ..-»M ШММ

Jtte tj- r . . /X .
<

leaatl kr- ini^eee МММкЙМе
. 

-^Ик« W$l№tlM tetiMt

MÜM ( toe ütet teeaet * Ml • <
te■ eaõex Xn._:"l tesitovt ^к.:^ш^ $1;Ли4аге vM ¥-Д;1.:шнНн e 
etoel)< .

x iswmsiiioae»1 v.htu|

uhlee wlsd.4t®Mse) |

■ * .
xdtet^ -х’шхиако lütoetele (^eeeaeato vaMMÄtoe,



.oeac riee^jt eMt^Mre/t, xixlcde lebava tsalsot»! *Oe)|  
x 1 46„htuj
x tös*  või t vjav koreaide Äted|■ - -.-■. - ' •
x kala*  ja jaidjaeeate cJbtuõi
x õhtud .dii; te huvialadega lalas^teie ( auaistea tika tele, 

filatelistidele jt*)|
x huvitavate inttteabogaj
xdiskae: lo nlöhtud ja»e

• L tl: Oid ^ot^ioel«*kelttiuriliai  üAtusl ägI-sü -<-■ .. 
vilat-|8B> Jube ettevõtte eede otsuabedae AwWb veel tdj?*»  

©» dlovsade г&Д jste huvialadest» Boade väljaotOtAt M*  
ek. väiks k^eutaa& ettevõtte re^Met^isae ebli aMtske 

Ä*w*b<m  ^Kee sellisel te evu^al oa ülase 
ndtet?n ^ee sitaks leida eMeMeebe ja vd^je eei^lta&i 
ггеИкка <<rv au;:t*  

"atsieel^kaltat^ixi^tele uiitwteie w*  
SeewtÄ beeei keentwie еаев^аеемИйз .

iMhla**  
teMseke»

:. UhlajaЛее реМше t istest veraidee*  v^jevad i.:e:..,la>e t 
lelawt rakeMcMet laagrid Je «okkutui^Kttdt v&tjsi.ai6ud 
aleg ica^&evaiMitted*  *

i^ocÄddee ко iiutuleku trsdlt . ooa v irlb klbdlaeti 
jütk^alüte rolle рсаМле Шййеве ^eieeeb ettevõttes 
j&te v^stcatl^ttooa tkmdwö^L4aes Ja k^lektiivew^ &M 
lerewlwteeae WÜB ega kerrelde*  tai wikeeee wwtBe" 
benleitu letil id i desee (naite aeepMWdaJetela^ М&ееЬейек 

k-lö*  je jaMwestole, a^tk jtttle)» ai&t', lasereid
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М<-ое яйце teise ettevõttega*  IstdBteleiwtest Шьем» ese 

võtte ^oretocsiltl*  setijriW*  ee vejs ette nJhe tee етва! <a 

leste jsekst kerrsltette sünget äWVehellM jõotatemiMi 
eiteee еееваеМДаа M jBe 

4 
flxjaeõlta4eet tõotajate huisse Mvi#i jcpula^r, ем.

JilM. eeeer nda või Võrtsjärve tirdee ; uveköisdei ^exb s ic 

iwrelMw reguiaes eit (vab selt i*<  ;is &^w)*  we 

lAltti jw tifciwl sseedeveõ Шйееее aMtet aer ja je ee ase 
eelse*  i Ши Türi iisee elaaMBle ei teie ts eelllM asetusi 

ceoe tehš ke welgetitsiilult, м e. всмШмеМее kwrea 

e&rjui- 4^ зееееИшХдоб elw^leeõ koileirtli^Meerte oMte 

^seeteMse ...vel WW1B IÄB eile * jeeMiee

saaseteMwto r^mlulKii relje^fi^ aleesle Qe.Mida*  ell*  

jlrvet QtejstäM)*  fet >üri MWi vol elwe4 lotilteö»ill^*&  see*
' . .

ei e bsvide^ wja tlheedeee уиЦа^ Ле t etrieteaeu&Ule, 

^aot<.eet-iu-let jabv^^r»sti.^tutalef 1ш1е^1г1м*1ее  -

öitt^e огьае ve^eeM ‘ iwxcadt t^bele^enu tocei^lxs 

fcwis*  t^r^aeteteeamte havlele^e <• 3aM*  Ja 1мйе»
*e*in  ' . ; .7 . \ : Ц

i*eeõeae  tu^Äeõ^lMre e^eetegii teleta toemulMe tod» 

pikvawiti vaijeeölte <U aus4c&lt^1^4^16 (v^bsrUgl as jast

« □v€ie icaltwelele tMtaeeMMle (waatlletllwSe ееохо^.;!- 

lite4t betsaoiÄlseõ jt*  ItttibtweiM)*  üuvlt^we&tt 4®e .„saeti*  

M г*  ja õrotee^rlusiiüe. ^e*  biele vaterüi i<, rattatee

M И i *eeet  jra.imi4|eet 1 (xaliei—ale) Mas 1- *̂*йив  
«^matate &.. 1 õdase 4y^ex^d^<*t  ^äetre?al (I^e «ш^Д )♦



kahepäevaste a dalalcpuvaji jas^itude teerai talb laukae ve 
titat veata aöeaa tiwpMmaes ktiviiuis ( Mite Mp tuuli*,  
*uerepiigew МееееМеве» ^uijak" ТвШлом;*

^ialtees,- olgu teeäud liu; Mae varikut tobe > ike**  va 

Mxe^taMseta*
ieupšev» S»M Та11Шш*  Linnas taudi vatil aeg e eide 

igeüka sisustab ws roovi kohaselt*  MMtiU a.ütu 
ЯаипавМаа k^pintutu *&*1Мве  l*iagti  

ul^pMVe Seglw weea*  Faces ei *•  vabeoha aassuao 
tMleeteeUBe seti kaetiwMi vaiasin»» 4X ^ju

^htipMveuettoi t Me taitived töötajate ttitillee te vise 
töctieMse ftotiBiewt» <b vaja kowala-^ a^ettixiegtieltb 
? Ueto eeblwt käik wtlHIl igidi Jalgsi*»  i uuta*,  3 lg*  
x&tta*,  j^adleatiede ,ht Türi Ittes «Mb ee ei vMeel*  
Äbrsiwte Mtaakeaiatada, xhv rdab xemdc übeteoBlMeelrs 
feMieeeMse <M» .eetõtta teleka ^ehfcžeaewaaetto k№ai4ae 
k£ iu.ugeeale ( te ».-41Wi)t ke. juuies tagat&kee 
ВммеМ 1 n>leit 3. :..

Onwötu i^MleeM ideeks vtilte eati»>kevasettod lüli see 
ise «еввШеМЬ irvesse 1:-ыгеЪ jeaul

iW». Siia weiuid oes teoteitiewn « к
eest |e teivid ii kubt seiaueMat , ^utl v jüsiõ 

yunkttž tuua kaasaveetud j^wHWMli» «Ик

Xekkavdte
äea^xevim täds yorltl •SKU*  IM*  же$еа»3*ввМае  

keilelrtilvl pi*BeeeMeeea  ^IMtleelat iel< xid Mi 
m jsttdese ^materiaalse baaM, tie&et^eeriMset er^Mseeti*



tel ta aoMtereatesjUe tHisfelaaed*  r фсцыец ul.* w 
каешбеМм! võeti ütetes alalisemate ^a&teeowwBdüUfcB teel

. .bteete.- evu&U valiteel titet^et eaet ja imteeaeete 
vaid eeUMütet terves*  millele ^teadatetae wtetatetliteelte 
mi j^ttub rooma |e .rsteldeet • elgltati välja*  st 
veltevetete eieamieateteio sitem ш ariett Ш» aia f»re*  
Шамане*  imaBUteHäHmmele je viiteeeele взеадМе*

iteegeeel ajal WlteWte кз adlae ^hteamejsedwi 
pdhliiae aaterlaal&t- teal j^htetam^lsta r^;mnaetei ae 
Keete*»  aetetemee fcetew M Me асе tee» ea*  •■ 
^teteÄM leetewrt*  ^аМмКв gBitwto w eakaele*  et i *•*>  

t teHMemt ei eetee Turi Невада i*»el*e  elaulM veteM*  
(imete ^meati et taidMmeMe ee»v»eta ^H»tmi *!■»•  ^eteeiw 
ettajpeaek ; гл. з LaamMatea Ъеа» КУН^а&Няе ^eteWB wete*  
Mae tete^ik^ бадИв ^mtetemma tarvla ase eeje*  ^htoa&ede 
w-xe citirde*  i t eelteavete elas xeat.tslv nik^ keetej*  
ttetejete teL-i^s o® erSwteteieem imreke^^amlm je ^teates 

lissaa ^erekwMti majetamiee vtemalmete ев*.  &eeee e 
t^#tajate &eovideM seli*  tere авшдвае*
Arvestate»» tetjüitel loodsBiitea tlagimeate vah^ldtee järele 
Mag шаге еад WBIte ete 1шиве11ее .yMimw .Hikteateet 
M|jl eelr* ie tteteetee etta^wte tewlBtei teeeei xe^wiÄ xibw*  
laat teate bwb Made*  tet titeete levtememetem teetelto IwmMeee 
te» tela<t»miwt t .tetea etN^aeete telamaeate maja eMte*



M&aide tuleta eriwteeeeta leeeajenii 1*
ele Ju ^МешиШйайе tösia#

■Beiltv .. j j puudub kowtiLees e Шв teeei^ke 
*j^r teie м3 iielt , <..... n № .j. ♦ .—.

letaataaloe kliiwtstult erinete e ^alasttleoMta fta.-■ 
оМШееШке WBi ei lleWlB uta*  ^ateeBsJetaoee Jutata*  
зим Ja р1&мег1Мм tuleb aliatade eetaitalee еяевеав 
Juhtimise atatogulet kuhu Kuuluksid palgalised täitajata

(МЙМВ^ВММВ fctatalemeriÄiae eukaa u aitab BBBrt 
aM:al xeterwtlivaete te/eviwte iaelueewtt eeede veata*  

>
weeet tddtejete ^oeviäele Ju hav ideis*  e

r-ealM^t eeBWBt шьекэмш ш vaje ^aerete gwe^*»  
<su.de toseelieeeeedhele toeadlee j^elt KegereMstevatele »»т1*  
tu^teici ei fiÄlbeäXlM na. «levsbetuebel . otileel-^ultu ri*

»
^6ЙйМ1 Шмбй lllMWll ШвИ11ММ111ВбЙ1 i

tahlm Je в üte med lfcakusi.JK< la^usnli e 1*
dü NuJaeMte ^enrrt.udae leadB^iBltw^lsdkžle Jee*

Käeeelev uariws ei pretendeeri &всш« v^lftl-breti»*.../^  
^htoM|BjsB<Bw fwttüieee^xiw 1е#вв4е*в*  riis t . ..-ee 
vaid alBseguseu ^uuaea tulete jj». af,t
šieiidade itlÄg eleeefpieeld ebl&ät.^id tui k?.> roteadedu*  
^uivted need Uuaad ев vaetuvd tevud Ja lÄfcHUMwde 

' / ctaastab Juba ettevõtte Juhttead*
^.-o t-tau ШВ ев tete lÄteBaterJelliBi teUuktte 1 

«et^slee пгеввв plaaBl ^Lwte teoatealaele vi^bWB 
boftaii. a ub vöiseiikuks plaani ead« MeeelB#lBet *ls

su.de
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Böwb tor stlM коек ..... .

Mwtele nide ©etedejete^» Witete жар ^имнДа 
o® j»uhke^44ndu8e ?;lal veje ette tete abiatal etiitBi)*  
i.e teesi tiLü&ta©lsek8t fiteeeridw rt>tellete v hean4ee 

et^teitetee te^ateetete kceetete antuste j^p№E8Kt 
a&itetes aro vsMtut^j&d ja täitele^ tetetejsd*



“Eesti Põllumajandustehnika”
Paide rajoonikoondise juhataja 
käskkiri nr. 117 •

Türil, lo.aprill 1972.a.

Eraldan tippjuhtidele aprillis kolmapäevase 
päeva enesetäiendamiseks ja näen ette õppused järgmise 
plaani aluselt .

1 mw
1.Inimese käitumise reguleerimine 6.aprill M.Titma
2.Enesetäi^ndu§süsteemi väljatöö

tamise põhimõtted M.Titma
3eJuhtimise alustest Ü-Ientel
II ÕBPUS

le^Edasi” artikli läbitöötamine 
individuaalne töö 12. aprill

2.Praktilis*teoreetiline  seminar 
juhtimise täiustamisest V,Jõeloo

III ÕPPUS
1."Edasi” artikli läbitöötamine 

individuaalne töö
19.aprill

2.Praktilis«-teoreetiline õppus 
suveperioodi töö organisatsiooni 
mudel ( juhtimine D B.Väin
IV õppus ;/ I

1, Tehase raadio funktsioonid 26.aprill M.Soosalu
2 .Raadi о tööplaan suveperioodiks MeSoosalu
3.Hommikul toimunud saate analüüs MeSoosalu

V gBlžüg /1
l.E^ese tööpäeva pildistamise kokku

võtted (juhtkonna tegevuse liigid ) 
(tegevuse effaktiivsus )

3.mai

Juhataja / E. Jüri/
Ärakiri oige:



ETT Paide Rajoonikoondls© uu© kavandatava 
klubi me clelahutflgliku funktsiooni 

etendavat© ruumide kompleks

1» Raamatukogu
2» Lugemiasael avariiulitega perioodika jaoks
3*  Lugemiss&al-^ppesaal
4# 3uur puhketuba (15-2Pinimesele)
5e, Baar kohviautomaadlga
б» Väike puhketuba (5-10 inimesele)
?• Piljardiruum

Lauamängude tube
• Keegllrada (keldrikorrusel)

Simetatud ruumid peaksid asuma kae ühel korrusel või 
ulatuma läbi kahe korruse, nii et n^d moodustaksid 
ühtse tervikliku kompleksi, raia võimaldaks nende 
üheaegset kasutamist vaba aja sisustamisel»
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VI uivörd охеЪс ,wLb kurale töotiB-.imui tu(i. uuua koaas? 

■ 
... v

■

-a. aeal^ei

1 L-iH; \ 1 taaSC^t 
d *tlt  1. *Vä;ieiü

VIII t ie antaveid sooda, tu. 1 (aoit-cr, v et*

' . ift? Vf^ltilu-eoä, tir&tiabi)?

1 • emgl nübtl laari cealbtit Ли^огса
2 . ^üa-vaheffi tean
3 . : uo V IC I I UH. ' . ' ■ . ■ • ■ ■ ; '

1' -n ell ‘.ockubt ,;ubü püxiu Kapell

/О' 1 i)Cktjr (Oti PUUX

3 u о j. te& ülase t ouiu l^iyn
1< : ■ ••••••• •♦••••*••••



Lugupeetud seltsimees!

On loomulik,et kõige enam on ettevõttes valitsevast olukorrast 
informeeritud ettevõtte juhtkond*  Seetõttu pöördub TRÜ uurimis
grupp oma tööd aldst^des Teie poole ja palub vastata mõnedele 
küsimustele,et saada lähtematerjali edasiseks uurimistööks*

Eelkõige huvitavad meid,nagu ka Koondist,kaadri voolavuse 
põhjused*  Alustamegi nendest küsimustest*  

1*  Kes vahetavad kõige enam töökohti?
a) kui vanad töölised?*

b) millise haridusega?

4§ -

с\Д.А/

c) millistel aladel töötajad? £Z<h*Avl'UxXe <4э

2* Miks lahkuvad just selli aed inimesed? Millised võiksid üldse 
olla sagedamini ettetulevad põhjused Koondisest lahkumiseks?

3» Kuivõrd on Tele teada uööjcu^voo^amist

/LmJL oünu&r Aautit '/Vfibxjau йлЖУ4м>и

põhjustanud töö sisu ja 
/V

4* Kas kehtiv too tasustamise ja stimuleerimise kord põhjustab 
ttnnlrnh» 'СгяЪа*:и7//^ г-\» О-fr z# 7 *..



$• Kas võivad töökoha vahetust põhjustada suhted töökollektiivis?

?• Millised vahendid oleksid Teie arvates kõige efektiivsemad 
võitluses tööjõu voolamise vastu?

$ Ислал fX 4-CX-XjtV A_^

1 <üd mõned küsimused seoses juhtkonna autoriteeti kujun
davate teguritega•
8, Missuguste juhtimislülide autoriteet on Koondises kõige

» —■

9*  Kas juhi autoriteedile mõjuvad tema tööalased oskused ja 
võimed? Millised ja kuidas? a/?tv

10. Kuivõrd on juhi autoriteeti kujundavateks asjaoludeks suhted 
alluvatega ja mis aspektist tööline neid hindab?

1^* Kas juhtiva töötaja islsklikud omadused (näit.korrektsus, 
distsiplineeritus) mõjutavad tema autoriteeti? Milliste omaduste 
osa on kolge suurem?

ЛлП>С$Ьс tAj t^x_cLA> (aCjl

^ЛАДлИа (bMJUtAv TK^ л/fct- j



12» Missugused momendid peale ülaltoodute vääriksid veel tähele
panu,kui uurida juhtkonna autoriteedi tõstmise teid?

13» Koondis on viimasel ajal mõndagi teinud töötajate vaba aja 
sisustamiseks (Saunametsa, võimla, ujula jne.)» Mida saaks ette 
tõtta loodhd võimaluste paremaks kasutamiseks? Mida tuleks reel 
juurde teha?

14» Võib nähtavasti öelda,et teatud määral on laienema hakanud 
joomine» Miks? Mida tuleb Teie arvates ette võtta?

15• Mida Te arvate Koondise töötajate korteriprobleemide lahen
damiseks ettevõetust? Kuidas tuleks selles suunas edaspidi



Täname Teid asjalike vastuste eesti
Pange sellele lehele veel kirja oma arvamusi, soovitusi,tähele
panekuid, et saaksime Teile kasulikud olla realistlike ja õigete 
uurimistulemustega»





Käesolevaid, ankeete kasutatakse 
ainult teaduslikuks tööks

Lugupeetud. EPT Paide Rajoonikoondise töötaja!

Grupp tööstusettevõtete probleemide uurijaid Tartu Riikli
kust Ülikoolist palub Teid leida oma töö kõrvalt pisut aega 
ja vastata küsimustele, mis puudutavad Teie igapäevast tööd 
ja tegevust siin koondises.

Teid muidugi huvitab, mida Teilt pärima hakatakse ja kas 
ei peaks andma küsitlejatele ning koondise juhtkonnale või
malikult meelepäraseid vastuseid. Praegusel Juhul oleks see 
asjatu, isegi kahjulik. Ankeet just selleks ongi trükitud,et 
koguda kokku töötajate tegelikud arvamused mõnede 
probleemide kohta, mis on seotud koondise elu ja tööga. Teie 
arvamuste alusel püütakse esitada koondise juhtidele põhjen
datud ettepanekud nende asjade parandamiseks, mida peate 
muutmist vajavateks, mis Teie normaalset tööd takistavad.

Et me tegelikust olukorrast valet pilti ei saaks ning se
da ka juhtkonnale valesti ette ei maaliks, palume Teid küsi
mustele tähelepanelikult ja tõepäraselt vastata. Võimalikult 
täpse ülevaate saamiseks küsitletakse kõiki töölisi. Iga an
keet on aga ilma nimeta, ning ühtki sõna Teie poolt kirjapan
davast ei seota kuskil Teie nimega. Nii ei tohiks olla alust 
kartusel, et Teie arvamusi ja mõtteid Teie vastu kurjasti ka
sutada saaks.

Küsimusi pole just vähe. Et Teie tööd kergendada, on iga 
küsimuse juurde trükitud mõned võimalikud vastused ning õpe
tus selle kohta, kuidas oma arvamus ära märkida. Kui ükski 
antud vastus Teid ei rahulda, siis kirjutage oma täpne vas
tus julgesti juurde.

Julge pealehakkamine on popi võitu!

TRÜ uurimisgrupp



Olgu siin ka mõned näited, kuidas tuleks küsimustele vas
tates edaspidi oma arvamust väljendada. Võtame näiteks esi
mese küsimuse:

1. Kui palju on Teil praegu üldist tööstaaži?
T) Kuni kaks aastat

2 Kolm kuni neli aastat
3 Viis kuni kuus aastat
4 Seitse kuni kümme aastat
5 Üle kümne aasta

Vastates tuleksvõige vastuse variandi ees seisvale nurnb- 
rilevring ümber tõmmata. Tähendab, kui Teie üldinevtöÖ- 
staažon kuni kaks aastat, siis tuleks ring ümber tõmmata 
number ühele. Kui aga näiteks kolm kuni neli aastat, siis 
number kahele jne. Alati võib aga ära märkida ainult ühe 
vastusevariandi.

Veidi raskem on aga vastata niisugustele küsimustele,kus 
hinnata tuleb iga vastusevarianti.
Esimeseks taoliseks küsimuseks on leheküljel 5 olev küsimus: 
Kuivenne koondisse tööle tulekut töötasite mõnes teises et
tevõttes voi asutuses, siis palume Teid tutvuda allpooltoo
dud tabeliga ja ära märkida, kuivõrd põhjustasid allpool 
toodud asjaolud Teie lahkumise endisest töökohast, .

Lahkusin eelmisest töökohast 
sellepärast, et...

Üks 
peami
si 
põhju
si

Arves
tasin 
ka se
da

See ei 
olnud 
minu 
jaoks 
oluline

1 ...ei olnud võimalust täiel
* määral rakendada tööalaseid 
võimeid ja oskusi 1 © 3 ■

2 ...puudusid väljavaated tõu
suks ametiredelil 1 2

3 ...palk oli liiga väike О 2 ' 3

Oletame,vet Te arvestasite ka seda, et eelmises töökohas 
ei olnud võimalust täiel määral rakendada tööalaseid või
meid ja oskusi. Tähendab, vastuse märgite tabelis 2 ringi 
ümber tõmbamisega. Väljavaated tõusuks ametiredelil ei ol
nud Teie jaoks olulised ja tpmbate ringi ümber number 3-le. 
Üks peamisi põhjusi oli aga, eelmisest töökohast lahkumisel 
liiga väike palk, ning tabelis tõmbate ringi ümber number 
1-le. Nii täitke palun kõik taoelid, kusjuures tuleks jäl
gida, et iga vastusevariandi taga oleks üks ringiga 
märgitud number.



1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
о

1
2
3
4
5

Alustaksime Teie tööalasest tegevusest*

1*  Kui palju on Teil praegu üldist tööstaaži?

Kuni kaks aastat
Kolm kuni neli aastat
Viis kuni kuus aastat
Seitse kuni kümme aastat
Üle kümne aasta

2*  Sealhulgas tööstaaži erialal, millel töötate praegu

Kuni kaks aastat
Kolm kuni ‘neli aastat
Viis kuni kuus aastat
Seitse kuni kümme aastat
Iile kümne aasta

3*  Kas Te töötate EPT Paide Hajoonikoondises* .*

•.•esimest tööaastat
...teist tööaaastat
...kolmandat tööaastat
...neljandat tööaastat
...viiendat kuni kümnendat tööaastat

, ...üle kümne aasta

4. Paljudele kollektiivi liikmetele on Paine Koonule 
esimeseks töökohale  Vähe pele•neidki, kes on сит üs
na mitmel pool pikemat või lühemat aega tööu tx?ir.i;d.

*

Mitmes töökoht on Teil Paide Koondis?

On esimene töökoht
On teine töökoht
On kolmas töökoht
On neljas töökoht
On viles töökoht või rohkem

3



1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3

5. Selle eriala; millel praegu töötate, omandasite,.. 
(oige vastuse ees olevale numbrile palume tõmmata
ring ümber)

...õpilasena koondises

...mõnes teises ettevõttes töötamise käigus

...kursustel

...kutsekoolis

...tootmisõpetusega * keskkoolis

...armees

...tehnikumis

...kõrgemas koolis

...mujal (kus nimelt?) .

6. Milline on praegu Teie erialane kvalifikatsioon?

Töötan alal, kus pole kategooriaid
Õpilane .

■ - • :-od*  dae- : '- . . .
1.-2.kategooria

. v > • ... ?,Bood* г . аз . » . £
3. kategooria
4. kategooria
5. kategooria
6. kategooria

7. Kas Te olete omandanud ka teisi erialasid peale sel
le, millel praegu töötate?

Ei ole
On veel üks
On veel kaks voi rohkem

8. Palun märkige nüüd oma eelmine töökoht. Kirjutage 
amet ja eriala ning asutus voi tehas, kus töötasite 
(kui tulite koolist, siis palume märkida töökoha ase
mel kooli ja omandatud eriala).

Eelmipe töökoht ja amet

- 4 -



14 ...muud asjaolud (millised?)....

9. Kui enne koondisse tööle tulekut töötasite mõnes teises
ettevõttes või asutuses, siis palume Teid tutvuda allpool-
toodud tabeliga ja ära märkida, kuivõrd põhjustasid loet-
letud asjaolud Teie lahkumise endisest töökohast.

Uks Arvesta- See ei
Lahkusin eelmisest töökohast peami- sin ka olnud mi-
sellepärast, et... si põh- seda nu jaoks

jusi oluline

1 ...ei olnud võimalust täiel
määral rakendada tööalaseid
võimeid ja oskusi 1 2 3

2 ...puudusid väljavaated tõu- f
suks ametiredelil 1 2 3

3 ...palk oli liiga väike 1 2 3
4 ...töö oli oma iseloomult üks-

luine 1 2 3
5 ...kujunesid halvad suhted

ülemustega 1 2 3
6 ...sageli tuli teha ületunde 1 2 3
7 • ••ei olnud head läbisaamist

töökaaslastega 1 2 3
8 ...töö rütm oli ebaühtlane 1 2 3
9« •••ei võimaldatud elamispinda 1 2 3
10 ...sagedasti esines komandee-

ringuid 1 2 3
11 ...preemiate jaotamine toimus —

ebaõiglaselt 1 2 3
12 ...töötingimused olid ebater-

vislikud 1 2 3
13 •••piirati liigselt isiklikku — ------- - — ....

initsiatiivi tööülesannete
täitmisel 1 2 3

Nüüd aga palun tõmmake ring ümber lehekülje äärel selle 
põhjuse järjekorranumbrile, mis oli eelmisest töökohast 
lahkumisel peamiseks.

10.On selge, et igal inimesel on oma põhjused töökoha 
vahetamiseks, kuid kogu koondise piires võib olla ka 
paljudele ühiseid põhjusi.

Millised on Teie arvates need põhjused Paide koondises?
Kirjutage palun... *

- 3 -



li .U-ük-lt olä Teil töökoha u._cm mltroid vöimelusJ,^ 
iiüdgsti vaagi Ute põhjalikult kolki plusse ja miinuseid, 
üne voi teise töökoha juures. Otsustasite koondise kasuks*  
Millistel kaalutlustel Te seda tegite? Vajalik on, et Te 
annaksite hinnangu iga võimaluse kohta. Tehke seda ringi 
tõmbamisega vastavas lahtris oleva numbri ümber.

Pange veel lühidalt kirja, mis osas Teie lootused täitusid 
Ja mis osutus tegelikkuses teisitiolevaks, kui Te arvate?

Arvasin,et koondises pn 
oluliselt paremad...

See oli 
üks pea
misi 
põhjusi

Ka see 
tuli 
arves
se

Seda 
küll 
mitte

..võimalused elamispinna saami
se KS 1 2 3
...suhted kollektiivis 1 2 3
...sanitaarsed tingimused töökohal 1 2 3
... teeni siaisvõimalused 1 2 3"
..,suhted ülemustega 1 2 3
...võimalused oma tööalaste oskus
te rakendamiseks . 1 2 3
...töörütm on korrapärasem
...õiglasemalt korraldatud töötaja
te premeerimine

1 2 3

1 2 3
...võimalused vaba aja sisustami
seks 1 2 3' '
...ei esine nii tihti komandeerin
guid 1 2 3
...ei ole vaja teha ületunde 1 2 3
...võimalused isikliku initsiatiivi 
ilmutamiseks tööülesannete täitmi
sel . 1 2 3
...võimalused tõusuks ametiredelil 1 2 3
...muud momendid (millised .nimelt?)

Võimalused tõusuks 
ametiredelil



Kavatsen abi&JLDu

Kavatsen vahetada töökohta
Plaanis on hakata edasi õppima
Kavatsen abielluda
Kavas on lapse muretsemine
Kavatsen parandada korteritingimusi
Tahaks teha tõsisema sisseostu 
(televiisor, külmutuskapp,auto jne. 
Valmistun matkaks, turismireisiks 
või muuks selliseks ürituseks
Tahaks hakata ehitama nädalalõpu 
suvilat- sauna
Midagi muud (mida?) ....

16. Nüüd palume Teil kirja panna, mida olete kavatsenud 
teha lähemal ajal.

Kind
lasti

Võib
olla

Seda 
küll 
mitte

"1

1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3

) 1 2 3

1 2 3

1 2 3

17. Kust Te saite teada, et koondises on vaja ka tööinime
si Teie alal?

põhi

liselt
Teatud 
määral

Üldse 
mitte

Koondise kuulutusest ajalehes 1 2 3
Tööjouressursside volinikult 1 2 3
Endistelt toukaaslaste.lt 1 2 3
Sugulastelt 1 2 3
Informatsioon koondisest ajakirjandu
ses, televisjocnis ja raadios 1 2 3
Oma eriala inimestelt 1 2 3
Tulin ise vaatama 1 2 3
Koolis tutvustati töövõimalusi 1 2 3
Koondise esindajalt
Veel..............  j / ZfXj Ж

2
I

3

toukaaslaste.lt


18. On selge, et iga meest hinnatakse erinevalt ja eks üldiselt ikka nii 
nagu ta ise on seda ära teeninud. Allpool paluksimegi Teil avaldada ar
vamust, kuidas suhtutakse järgnevatesse inimestesse koondise kollektii
vis.

Lahtrisse, kus on see hinnang, millega Teie nõustute, tõmmake palun 
numbrile ring ümber.

Hinna
takse 
väga

Hinnav 
takse

Suhtu
takse 
ükskõik
selt

Ei hinna
ta eriti

Ei hinna
ta üldse

Ei 
tea

Juhataja Jüri, E. 1 2 3 4 5 6
Peainsener Mets,J. 1 2 3 . 4 5 6
Juhataja asetäitja maaparanduse 
alal Laas,J. 1 2 3 4 5 6
Juhataja asetäitja ehituse 
alal Green.R. 1 ' 2 3 4 5 6
Juhataja asetäitja transpordi 
alal Rüüt,I. 1 2 3 4 5 6
Juhataja asetäitja majanduse 
alal Roos.K.
Montaazi ja remondijaoskonna 
juhataja Jakobson,J.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
Töökoja juhataja Matt.M. 1 2 3 4 5 6
Peainsener maaparanduse 
alal Joeloo, V. 1 2 3 4 5 6
Peainsener turbatootmise alal 
Reinberg, A. 1 2 3 4 5 6
Peainsener ehituse alal Pulk,H. 1 2 ' ”T~" 4 5 6
Spordibaaside juhataja Uibo.J. 1 2 3 4 5 6
Ametiühingukomitee esimees Peeti,ö. 1 2 3 4 5 6
Partei algorganisatsiooni sek
retär Tänavots.H.
Komsomoli algorganisatsiooni sekre
tär Lass,A.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
I jaoskonna juhataja Tõrv,А. 1 2 3 4 5 6
II jaoskonna juhataja Anton,K. а 2 3 4 5 6
III jaoskonna juhataja Käärats,H. 1 2 3 4 5 . 6
TJ jaoskonna juhataja Väin,E. 2 ' 3 4 5 6
V jaoskonna juhataja Lellsaar,A. 1 2 3 4 5 6
VI jaoskonna juhataja Ojala.R. 1 2 3 4 5 6

- 12 -



19» Varemtoimunud vestlustes avaldasid mitmed Teie tehase töötajad, erisuguseid ar
vamusi selle kohta, millised omadused ja iseloomujooned peavad olema juhil. Kind
lasti võite ka Teie loetleda rea nõudeid, millistele üks õige juht peaks vastama. 
Tõmmake jällegi ring ümber numbrile lahtris, kus Te seda õigeks peate. Siin on aga 
kaks tabelit kõrvuti, nii et iga nimetatud omaduse järele peaks saama kaks rõngas
tatud numbrit.

Niisiis

...kui tähtsaks peate Te 
seda,et juhil,kellele Te 
allute (näit.töölisel- v 
meistril) oleksid ühed või 
teised allpool nimetatud 
omadused

...kas juhil,kellele Te 
vahetult allute,on Teie 
arvates selliseid ise
loomujooni ja omadusi

See on 
väga 
tähtis

See võib 
olla ja 
ka mitte 
olla

See ei ole 
üldse täh
tis

On kind
lasti

Ei os
ka öel
da

Ei 
ole

Oskus teha ka ise neid töid, 
mida nõuab alluvatelt 1 2 3 1 2 3
Oskus seada alluvate tegevusele 
kindlaid eesmärke 1 2 3 1 2 3
Opkus ühendada erinevate inimeste 
jõupingutusi 1 2 3 1 2 3
Tahe ja oskus viia läbi uuendusi 
töö korralduses 1 2 3 1 2 3
Allumine samale töödistsipliinile, 
mida nõuab teistelt
Huvi töö enda vastu, mitte ainult 
materiaalne huvi

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3
Sõnade või käitumisega oma ametiala
se üleoleku mitterohutamine 1 2 3 1 2 3
Hoolitsus alluvate ametialase tõusu 
eest 1 2 3 1 2 3
Oskus alluvaid õpetada 1 2 * 3 1 2 3
Huvi alluvate elu ja tegevuse vastu ' 
tööst vabal ajal 1 2 3 1 2 r 3
Oskus kaasvestlejat ära kuulata 1 2 3 1 2 3
Huumorimeel 1 2 3 1 2 3
Oskus ja tahe oma otsuseid allu
vatele põhjendada 1 2 3 1 2 3
Püüe end arendada erialaselt 2 3 1 2 3
Püüe ametis edasi jõuda 1 2 3 1 2 3

- 13



20. Millisel allpool loetletud erialal Te tõotate koondises?

1 Traktorist
2 Ekskavaatorijuht
3 Autojuht
4 Lukksepp, torulukksepp, elektrik
3 Käsitsi maaparandustööline
6 Keevitaja, sepp
7 Drenaažimeister, mahamärkija
8 Ehitustööline
9 Treial
10 Kaubandustöötaja (laojuhataja, laohoidja,kaubatundja, 

varustaja, transporttööline jne.)
11 Administratiiv-juhtiv või insener-tehniline personal 

(aparaat, jaoskonna juhataja, insener, mehhaanik, raama
tupidaja, ökonomist, arvestaja jne,)

12 Majandustöötaja (katlakütja, valvur, koristaja jne.)
13 Muul erialal....

21. Suhted, mis kujunevad välja juhtkonna ja tööliste va
hel, võivad olla väga erinevad. Millisteks Teie hindate 
neid suhteid koondises?

1 Vaga head
2 Head
3 Keskmised
4 Halvavõitu
5 Väga halvad

14 -



22. Millises tootmisharus Te töötate?

1 Maaparanduse esimene jaoskond
2 Maaparanduse teine jaoskond
3 Maaparanduse kolmas jaoskond
4 Maaparanduse neljas jaoskond
5 Turbatootmise viies jaoskond
6 Turbatootmise kuues jaoskond
7 Kaubandus
8 Automajand
9 Remonditsehh
10 Töökoja tsentraliseeritud remondi tsehh
11 Farmide mehhaniseerimine ja elektrifitseerimine
12 Ehitus ja kapremont
13 Majandus ja elamukommunaal
14 Mujal (kus?)...

23. Kas Te olete

1 ...NLKP liige voi liikmekandidaat
2 ...üLKNu liige
3 ...ei ole nende organisatsioonide liige

24. Teie perekonnaseis

1 Vallaline
2 Abielus
3 Lahutatud
4 Lesk

25. Palume nüüd märkida eriala ja amet,kellena töötab 
Teie abikaasa.

- 15 -



26. Teil on...

1 ...üks laps
2 ...kaks last
3 •..kolm last
4 - ...neli ja enam last
i •.. pole lapsi

2?e Kellega Te koos elate?

1 Elan üksi
2 Elan koos lastega
3 Elan koos abikaasaga
4 Elan koos abikaasa ja lastega
lj> Eirame abikaasa vanemate juures
6 Elame abikaasa ja lastega vanemate juures
7 Elan koos isa-emaga

26. Järgnevalt pisut Teie korteritingimustest 
Kas Te elate...

1 ...koondise abiga ehitatud individuaalmajas
2 ... omal jõul ehitatud individuaalmajas
3 ...koondise kaudu saadud korteris (üks tuba)
4 ...koondise kaudu saadud korteris (kaks tuba)
5 ...koondise kaudu saadud korteris (kolm ja enam tuba)
6 ...muus korteris (üks tuba)
7 ...muus korteris (kaks -tuba)
о ...muus korteris (kolm ja enam tuba)
9 ...allüürnikuna

...ühiselamus
1' ...mujal (kus?)

j. Teie sugu?

Me e s
Kaine 
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j>t Koifei irc‘»3d.i .jü tdö t aje t.? eklUvett l a ä w1 ai boal, st» i^cte 
gevus-ja Huvialaringidest võivad takistada erinevad põhju
sed, Millised need Teie arvates on?

~ I Tgsine 
põhjus

Mõne
võrra 
takistab

Ei ole 
takis
tuseks

Huvi puudumine selle tege\-use 
vastu -v 1 2 3
Perekondlikud põhjused 1 2 3
Ühiskondlike ülesannetega üle
koormatus 1 2 3
Ringide ebarahuldav töö 1 2 3
Puudub informatsioon ringide 
kohta . 1 2 3
Paljudele on meeldivam aega 
veeta kodus 1 2 3
Midagi muud (mis?),..

34, On selge, et ühiskondlike organisatsioonide tööd hin
natakse ikka nende tegevuse järgi. Allpool palumegi Teil 
avaldada arvamust, kuidas suhtutakse koondises järgmiste 
organisatsioonide töösse*

Hinna
takse*  
väga

Hinna
takse 
mõne
võrra

Ei 
hinna
ta

Ei os
ka öel
da

Äomsomoli-algorganisat sioon 1 2 3 4
Parteialgorganisatsioon 1 2 3 4
Rahvamalev 1 2 3 4
Rahvakontroll 1 2 3 4
Seltsimehelik kohus 1 2 3 4
Spordiorganisatsioon 1 2 3 4
Ametiühing 1 Г 2 3 Г 4
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35» Küllaltki suuri kulutusi nõudnud spordibaaside (ujula, 
võimla) aktiivset kasutamist võivad takistada mitmesugused 
põhjused. Mõned neist oleme koondise töötajailt juba teada 
saanud.

Midagi muud..•

Kuivõrd on nad Teile takis
tuseks olnud?

Ei ole 
õige

Teatud 
määral 
on nii

Tõsine 
põhjus

Mulle pole vastuvõetavad 
treeningtundide ajad 1 2 3
Elan kaugel, seetõttu ei saa 
tundides käia 1 2 3
Mind huvitaval alal pole tunde 
organiseeritud 1 2 3
Minu -vanuses inimestele ei ole 
seal midagi organiseeritud 1 2 3
Informatsioon spordibaaside kasu
tamisvõimalustest on mitteküllal
dane 1 2 3
Baase kasutavad tippsportlased, 
lihtsad kehakultuurlased ei pääse 
ligi 1 2 3
Töö on nii väsitav, et muuks ei 
jätku lihtsalt jõudu 1 2 3
Mind sporditegemine ei huvitagi 1 2 3
Olen selleks juba vana 1 2 3
Vaba aeg kulub muule tegevusele 1 2 3
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36» Kas Te võtate osa väljaspool koondist tegutsevate ise
tegevus- voi huvialaringide tööst? .

1 Jah
2 Ei

37. Olete Te valitud mõnda ühiskondlikku organisse voi 
ametisse (partei, komsomoli, ametiühingu,rahvakontrolli, 
rahvamaleva jne. liinis)?

1 Jah
2 Ei

Kirjutage palun millisesse

38. Kui suur on Teie haridus?

1 Alla 7 klassi
2 7-8 klassi e.
3 Mittetäielik keskharidus
4 Keskharidus
3 Keskeriharidus
6 Lõpetamata kõrgem ja kõrgem haridus

39*  Teie vanus täisaastates?

1 Alla kaheksateistkümne ja kaheksateist
2 Üheksateist kuni kakskümmend
3 Kakskümmend üks kuni kakskümmend kaks
4 Kakskümmend kolm kuni kakskümmend neli
5 Kakskümmend viis kuni kolmkümmend
6 Kolmkümmend üks kuni kolmkümmend viis
7 Kolmkümmend kuus kuni nelikümmend
8 Üle neljakümne

- 21 -



1
2
3
4
5 
6 
7

1
2
3
4
L, 

6

1
2 
3 
4
5 
6
7 
8 
9

ujal (kus nimelt?)...10

40*  Kui suur on Teie palki koos igakuise preemiaga (arvutage 
viimase kolme kuu keskmine)? Palume tõmmata palga suuruse
le vastava vastusevariandi ees olevale numbrile ring ümber.

Alla 80 rubla voi 80 rubla
Üle 80 kuni 100 rubla 
Üle 100 kuni 150 rubla 
Üle 150 kuni 200 rubla 
Üle 200 kuni 250 rubla 
üle 250 kuni 330 rubla
Üle 350 rubla

41. Milline on keskmine sissetulek Teie perekonnas ühe 
liikme kohta kuus?

Alla 40 rubla
Üle 40 kuni 60 rubla 
Üle 60 kuni 80 rubla 
Üle 80 kuni 100 rubla 
üle 100 kuni 1>0 rubla 
üle 150 rubla

42. Kui Te praegu õpite, siis palume märkida ka õppimine 
koht.

õhtukeskkool
Kaugoppekeskkool
Tööstusliku kallakuga keskerioppeasutus 
Põllumajandusliku kallakuga keskerioppeasutus 
EPA
TPI -
TRÜ
TPedI
Rahvaülikool, keeltekool, kultuuriülikool



Järgmisele kahele küsimusele palume vastata ainult in- 
sener-tehnilisel personalil,

43. Kas Te olete oma erialaseid teadmisi täiendanud, kus
kil õppinud viimase kolme aasta jooksul?

1 Jah
2 Ei

44. Kui olete, siis mil viisil olete täiendanud...

Individuaalselt (erialane 
kirjandus jne.)
Ettevõttes korraldatud loen
gutel, kursustel, seminaridel
Kõrgema^ koolis,kutsekoolis, 
keskerioppeasutuses
Väljaspool koondist korral
datud üritustel

Pide
valt

Harva Ei ole

1 2 3 -

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Ja ongi kõik!

Täname Teid koostöö eest ja püüame Teie arvamustele ja 
ettepanekutele vastavalt ka nou anda koondise elu-olu 
täiustamiseks.

Kui soovite meile veel midagi öelda, siis palume seda 
kindlasti teha...
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