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tarnime, suhtlemine pexekonnallikaetega. Amalääa viinuaai.iayfilrte 
keepa tõestab ka, et kutsetöö kvaliteet ja töö organi seerimine 
kraandcaringus Olles ei halvene. Ilaselt nõrk seos koduse olmega 
aing ka vihane kultuurihuvide evimine loob eeldused koni 24 aas* 
teete positiivseteks hinnanguteks töölkäimisele väljaepoola Таг* 
tttt. Veidi on häiritud sportimine, laste kasvatamine*

oda, et valdav enamus väljaspool Tartut tööl viibinud töö* 
Ustest on abieluinimesed ja et enamus neist ei soovi töötada 
vuljaspool Tartut selgus juba eelnevalt, põhjuseks ilaselt noga* 
tiivne mõju eluvaldkondadele* Tabeli 3*12 andmed näitavadki, . et 
peale kutsetöö kvaliteedi ja töö organiseerimise häirib töötamine 
väljaspool Tartut perekonnainimeste! kõiki eluvaldkondi, enam aga 
laste kasvatamist, siit ka perekonnainimeste ilme vastumeelsus 
tööga väljaspool Tartut, reo vastu neil, kes pole abielus, on mõ
nevõrra häiritud vaid kinos, teatris, kontserdil käimla© ning 
sportimine, kehakultuuriga tegelenine, 

. ' Tabel 3*12
Väljaspool Tartut asuvatel objektidel töötamise mõju 
mõnedele eluvaldkondadele Tartu ЬЖ*1 tööliste hinnangute 
jalusel perekonnaseisu järgi
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Järgnevas tabelis ЗИЗ on toodud erinev® baridueege tööliste 
hinnangud väljaspool Tartut töötamise mõjule mõntngetele eluvald* 
kandadele, Hadalaaa haridustesemega töölistel on ша häiritud 
laste kasvatamine> enese füüsiline arendamine je erinevalt tala* 
test heridu^gruppidest ka tööprotsessi organiseerimine ($ * 3,0), 
V81b öelda, et madalama haridusega töölised meelsamini ei lahkuks 
Tartust, Veidi kSrgema, 8 klassilise haridusega tööliste probleo* 
nid on veidi teised, Kõigepealt kannatab neil kinos, teatris, 
kontserdil käimine, raskusi tekil ka suhtlemisel pereketmag», 
. amasuga^d on lood ka 9 klassiline haridusega töölistel puhul, 
kuna keskharidusega töölistel tõuseb probleemiks Imste kasvstaMni 
nuhtlemine kodustega ning enese vaiana ja füüsiline arendamine. 

Jälgides kuue erialagrupi (ehituselektrikud, ehituslukkwpod 
ja transporteerijad, kraanajuhid on välja jäetud, kena nende osa* 
kaal on väga vaike) tööliste keskmisi hinnanguid tabelis ЗИ4 
taome, et erialagrupplde vahel on erinevused tuntavad, ent Bitte 
vastupidised üldpildile. Kõrvutades näiteks raudbetoon korrekt
sioonide monteerijate, betoneerijate ja müürseppade Mxmmguid 
kcmandeeringute mõjule kodule ja perekonnale viimistlejate hinnan
gutega näeme, et viina aod oo andnud närks negatiivse®» suhtumise. 
St on tegemist rühmadega, kus naiste osakaal tublisti erineb, leia- 
rnegi neile erinevustele seletuse, Teisi erinevusi tööliste eriala* 
gruppide hinnanguid me eraldi kirjeldama ei hakka i kombinaadi töö* 
tajad, kes ühe või teise töölõigu eest vastutavad, peaksid neid omi 
ülesannete seisukohalt täpsemalt analüüsima. Mi vääriks tähelepa* 
au viimistlejate ja lukkaeppade hinnang, et töö väljaspool Tartut 
rikub tervist; samuti peaks mõtlema, mis alus on üldise negatiivse 
suhtumise taustal kõigi erialade tööliste poolt antud hinnangul, 
et kutsetüökVöliteet kannatab väljaspool Tartut töötamisel siiski 

vähe,jne.



Tabel 3.1)

Väljaspool Tartut asuvatel objelctidel tõotamise o&ju raüneöele eluvaJ-dkondedele
Tartu ЫЖ.-4 tööliste hianaagute alusel harlduueruppide järgi

00
hJ

К mil 9 klassi 2,7 3,6 <^e 2,9 3,4 2e6 2,4 2,1 3,0

8 2,9 2,8 3,0 3,1 2,4 2,3 1,8 - 2,0

9 klassi 2,6 2,7 2,8 2,9 2e2 2,3 2,5 1.7 1,8

10 — 11 klaeal
icSrrisi hart^us 2,3 3,1 2,9 2f6 2,8 2,7 2t* 1,7 2,4

0 -------- l. -------Illil II ----  .- - - - • - ■. -___

r-..—" ■Г"1—1' 1 " "Tl*" ’""" """ 11,1 ■""' ..... •"■""ITöö ■ I
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Tabelist 3*1$ nähtub, milline cm väljaspool Tartut töötuni- ' 
ee mõju erineva kvaliflkatsiooniga töölistele» Olulisi erinevusi 
sil: ei torke* Madalama kvalifikatsiooniga (ilaselt noorematel) 
töölistel on veidi enam häiritud kultuuriüritustest osavõtadlne, 
kuna hõrgema kvalifikatsiooniga töölistel lisanduvad siia veel 
kodukorMMShoid, leete kasvatamine ja suhtlemine perekocnaliikmete- 

•••
Tabelis 3*16 andmed näitavad Tartust eemal asuvatel objekti

del töötamise mõju erinevatele eluvoldkondadele erineva erialase 
töötitaaiiga toolisgruppides* Ka siin ei esine eelnevaga võrrel
des üllatusi* selgub, et enne kõmatavad otseselt koduga saetud 
eluvaldkonnad nagu laste kasvatamine (kiik grupid), kodu korras
hoiu, k>uhtlf eine perekonnaliikmetega» Madalana erialase itaaaiga 
(2-5 aastat) töölistel ja kirge staabiga töölistel (üle 15 sae
te) on häiritud ka kinos, teatris, kontserdil kainina*

On selge, et ehitaeine väljaspool Tartu lima ев vajalik nii 
rehveRejanduse kui ka kombinaadi seisukohalt, kaigi paraku toob 
see fceesa rea probleeme* EnrekÖike on teataval määral häiritud 
eÕningad olulisemad eluvaldkonnad, nagu tõestas eelnenud analüüs 
mitmete sotsioloogiliste üldnäitajate alusel • Tuletame veelkord 
meelde, et ennekõike on need otseselt kodu ja perekonnaga seotud 
valdkonnad (laate kasvatamine, kodu korrashoid, suhtlemine pere
konnaliikmetega)» Tuleb aga märkida, et maksimaalselt pole häiri
tud ükski > eluvaldkond* Pealegi ei soga komandeeringus viibimine 
olulibelt nooremaid ja perekonnaga n&rgemslt seotud Messoost töö
lise elurütmi* Nende hulgas en опав neid, kes poovad väljaspool 
Tartut töötanist üsna n^raaalseks» aeega on võimalik rahuldava 
ergaaiseerimitie korral vältida ebameeldivusi vällsobjekti^le 
suunani sel*



tabel 3.15
Väljaspool ärtut aiarrate objektidel töötonlea nfiju eluvaldltoud»- 
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% IX kategooria 2,8 2,3 2,1 2,8 2,7 2,6 2,2 2>0 .^#3

2e IH kategooria 2,4 2,9 2,5 2e6 2t2 1.9 1.5 1t8

3.

,
IV kategooria 3,0 3,1 . 3*2 3,1 2,8

i
2,7 2t6 1,6 2^2

<• VtVX kategooria 2,8 3,1 3»1 2,7 2,3 2t4 2,7 1tÖ 2,5

а



Väljaspool Tartut anuvatel objektidel töötamiae *6ju eluvaldkondadele
Tartu KEK-1 tööliste hinnangute alusel staaiigruppido kaupa

Tabel 3.16
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ae 2 — 3 aastat 2,9 3,0 2,7 3,3 2e< 2,2 2,5 1.8 1,9

3. 4*5 aastat 2,9 3.0 3,3 '■ 3,2 2,8 2,8 2.7 1,7 2,2

6 kuni 15 aastat 3,1 3.1 3,0 2,7 2,5 2,7 2,5 2,0 2,6

5. üle 15 aasta 3.0 3,0 3.3 3,2 2,8 2,3 3,1 1.7 2И
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IV ЗТЕЯЛЕЕВЖШЕ

•,, д$--г
Sotsiaalse elu рЬзмеНйзс пЧ aiine loik on palcstin^noctc 

voiaalikult paenäliten kooskõlastamine коса ettevõtte mjandus- 
liku tegevusega ühelt poolt ning teiselt poolt toetajate poolt 
palgale esitatavate põhjendatud ja aoistlito nÕodalste aakBinonl- 
ne arvestnaine. Ankeetküsitluse andneil oli tuliste kesköine 
palk (koos peec.rdnte ja lisatasudega) kotitrineodic 178, tehases 
163 rubla. lleeotc palgad on kõrgenad nii naiste kai кв tetemte* 
teet palkadest, xonhtnandl oohod teenivad keskmiselt 181 rubla, 
neleed 169 etele kuus. Tehases on erinevus nswte ja osiste pol
kades veelgi suuren. Siin saavad mehed kcakoiselt 173 rubla nais
te 133 rubla vastu. Siinkohal olgu и «nutud, et веша saüoeetküoit— 
lese sndse: sl oli ГГ» jo teenistujate kesköine polk kocbinacdis 
16o, tehases 145 rdbla, s.o. nolemss ettevõttes 18 rtela vähem 
t8'Öiste kcokni: ost palgast.

Tabelis 4.1 on toodud ttiöliote jogmenine palgBcruppideGse. • 
Hagu kestadse pelga suuruse järgi oodata võiski, esineb kõige 
eeeeicafaft kestetel palke ■vtteetkus 161-190 rubla. Äüeagtee 
keeteise palga@s on elaottoabinaaäls 27,1 S ankeedile vastanu
test, tohoses 2'J,8 131-160 rubla intervalli kuulub palku aa-
nuti üsna arvukalt, 'äikeseorvuliselt on esindajaid ädraistes 
pGlratntcrvellides, e.o. kuni 70 rubla ja üle 290 rubla, '.lehi 
on enan 161-190 stiblaco keetoioe palgaga, naisi 131-160 rabis
se Kiigega ja aeda поЗ-осзас ettevõttes.

Kõige pareeriai ioeloontctab tSüliot tarn tieriduB, kvolifi-
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Tabel 4*1

Woie За setete p . -

Jrk* 
nr.

PeI. s intervall 
rbl.

E/v
i

Kelk i..iu£i©u Itoiced

1» Kuni 70 rubla Е1Ж «№ w» . *»
1ШТ 1.1

t# 71 - 100 rubla Ml M 3,1 5,4
ШЗТ 7.3 1,1 22,2

3e 101 * 130 rubla Ml 13,3 11 »'2- 10,9
ШЗТ 3eo 13,9

4e 131 - 160 rubla EEK 16,9 14,7 24,3
ПБТ 27,4 20,5 44,4

5e 161 * 190 rubla EEK 27,1 30,2 16,2
НЕТ 29,3 35,2 16,7

6e 191 • 220 rubla EEK 21,1 20e9 21,6
M 16,1 21,6 2^3

*1 1 • 221 * 290 rubla EEK 11,4 12^4 8.1
■i 7,3 10,2 ee

• 251 - 230 rubla Ml 4,3 5,4 2.7
.4 0,8 1.1 ee

281 * 310 rubla EEK M 1,6 2,7
Ml 0t8 1.1 w

Keoloaine palk rublades EEK 173 131 169
ТШ2 163 178 133
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tetnlocn ja ettevõtten töötcellac c-eg. St palk olete otinuloarivc 
toinega, peate palga suurae, olenodeo amckõite töötaja tööpaiu- 
sest, eõltune te nendest näitajatest. Püüaae analüüsida, tea ja 
suilised seosed ninetatad näitajate vahel ettevõttes cc.

Tabelis 4.2 on toodud kesköine pelk üldhariduse järgi.
Tabel 4.2

XODfclno püti к rublades hariduse jL2rri.

Jrk. 
nr. HerlduB . л ITC

1e 1-4 klassi 196 e*
2e 5 kXasad NB 130
3. G klaooi 235 190
4e 7 klotsi 178 154
% 8 klaasi 178 ' 163
te 9 klassi 187 169
7. 10 * 11 klassi voi 18B*№i* 

haridus 172 175
8< "C....*3275 145 145

Arvud tabelis kinnitavad, et hariduse kasvuga kesköine palk 
ei suurene. ElseulaM ina- dio on olukord praegu koguni 'vastupidi
ne. ülkaena haridusega ininesed saavad treatedselt suuremat polte 

ostupldlne ee olukord kvalifikatsiooni puhul, nagu selgub 
tabelist 4.3

nõleoes ettevõttes teeveb teos ksalifitetsiocni tõusuga. te 
tosknine polk. Eraldi noodustavad vaid teehinaodi Л kategooria 
töölised, kee teenivad teoixd.Delt väbea kui •/ kategooria tööli
sed ja seda tervelt 51 rubla võrra. Palge cuurtiöe je kvolifitet-1 
c iooni rahel oc tugev korrelatiivne cooo: KödbinaDdi tööliste pus 
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hui г ж 0,35» tohasec г ■ 0,44» s.t. kvalifikatsiooni tõiesuga 
kaasneb teda.ri.se pelga suurcnenriLne. Huvitav on rtirkida, et ett* 
poolt varem läbiviidud uurimustes pole sellist soost (ja nü te
gevat) teistes Tartu ettevõtetes je lm väljaspool Tartut asuva
tes ettevõtetee olnud. Selline seos viitab v&Lnnlueele^at>el

Keskmine palk rublades kvalifikatsiooni järgi

Bd-et, eest kõikidest stiouleerlaiBvorQideat kaige oõjueaaateks 

suhteliselt ühtsemalt tomraMafcfcäölictc kvalifikatsiooni tost- А

im • Kvalifikatsioon 8SK RSS

te õpilane 145 ee

2e Tööline erialal,kus pole kate-
gooriald 143 130

3e I jntegoeepio <* 100
4. II kategooria 151 130
5» III kategooria 166 154
6. IV kategooria 1B7 ' 169
7. V kategooria 211 172
8* VI või vn kategooria 160 эда

peetakse just ssteriaelse sisuga atiimuleid nagu edaspidi selgub.
Edasi vantlesae, kuidas nojutab kestedse poiga saurust omn- 

datud erialal je ettevõttes töötamise aeg. Toose vastavad näita
jad ära tabelis 4.4

korrelatiivne seos on nii erialal töötatud aje ja palga kui 
ka ettevõttes töötatud aja ja palga vahel arvestatav vaid kotbi- 
notuüe, taõleool puhul r - 0,31. Tehace näitajate vahel pole soos 
oiuiina (eliB 0,1). see* olewwrtn kinnitab, et e8**e*ta*- 
die tõuseb teslnine pelk koos staažlga ettevõttes kui ka erialal.

teda.ri.se
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Tabel 4»4

Kosta!» palk rublades vastavalt ettevõttes ja erialal
töötatud ajale

I9
SI • i ”Ö"totufl aee

Ettevõttes
11Ж

te tihea kui 2 aastat 160 148 160 169
2. 2-3 aootet 175 160 175 169
3. 4*5 aastat * 199 181 ' 154
4. 6*7 aastat 214 196 160

3*9 aastat 220 172 ■t
6. 10 • 11 aastat e» 187 160 175
7. 12 * 13 aastat 190 205 187
8. 14 • 15 aastat • 235 151 154 151
' • Jle 15 aasta 145 157 226 172

viimesel j*ol mõjub see» toonöoliselt W kvalifitatsioaEi., 
eest seoc kvalifikatsiooni ja palga vahel oli statistiliselt olu- 
Мяь

t kaikute erialade lõikes on kargemaks kesköiseta palgata 
193 rubla* sellist keskmist paita saavad kombinaadi raudbetoon- 
konot3nikteioord.de monteerijad, betoneerijad, müürsepad ja elekt
ri- тг-itg gaasikoovitajad» Ainult 3 rubla vähem - keskmiselt 190- 
-oaavad maalrid, puusepad, krohvijad* Tchasea on kõrgeimata kesk
miseks polguta 184 rubla, mida saavad remondi* ja torulukksepale

Ankeedivastuste alusel arvutatud taskmioed palgad erialade 
järgi on toodud tabelis 4.5, tootaislõikude kaupa tabeli tea 4.6 
ja 4.7. Tootrislõiguti on kõige kõrgem keetatoe polk *193 rub
la * oimuta mbinaadi I,: Znor-taaäljaoskooaa töölistel; viimist * I
lusjaoskonna tööliste keskmine pelk on 190 rubla taas* Tehases 

konot3nikteioord.de
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toeni ved teistest enam reoon<H«<»hhazmitortacltii: tüüliscd • 178 rat- 
la.

.Ankeedis oli ka küsima lisasissetuleku kohta. Koabinandis 
e№№da vaid 5,1 J küsitletud teelisi, et neil on lisateenistUD, 
tehases 7,2 Stiliste erialade esindajatel св eile lisateenis
tuse volaalused (või vajadus?)? itonibi.naatMs oli lisateenistus vaid 
krohvi jetel, aadritel, puuseppodol ja raudlstoankmstTuktaiooni- 
* oenteerl jatel. a&tana tõttajate ovtft teetetne palk cn aeejuu- 
roo suuriaeid ettevõttes. •

Tabel 4.5

Xocknine palk riülodes erialade järgi

Eriala

5.

taclcstoja, vliöiQtleja

3,

10 Koristaja, toitja leoitoidja

Keetetino palk

Krohvija, nnalcr, puusepp 
dditonientde juht, autojuht 
lloktri- või gaasigeevitaja

EEK ■B

193 169
190 133
157 1 175
193 178
119 IB

NW 163
150 160

181 184
145 169
100 154

145 115

173 163



93

Vabel 4.6

Ilanukonbjnaadi tööliste kestatne palk tootnis- 
lõikude järgi (rublades).

jrk.
bt.

VooteLelõik
.eslxdnc palk 

rublades

1. j-dniinistratsioon ja osakonnad
2. I ja H oontaaži j aos kosid
3. iioistluajaoskond
4. insener orkudc ja saiitaartehniliate tööde 

jaoskond

124
193
190

166
154

Vabel 4.7

Baudbetoontoodete tehase tööliste kcslmlno palli
tootaislõikade järgi

Jrk.
nr*

Tootaisloik

1e
2*

4.
5.

Adnlnictratsioon ja osaktxriad
Betooni - segosolQ
Raudbetoonkonstrcktsioonidc tsehh 
.3 uurpaneelide ja sankabiinj.de tsehh 
äenondi » nehhagnikatsehh

100
154
169
169
179

sankabiinj.de
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Tehases oli lisateenistuse omajaid kmes erialade .grapie, 1 
kurru--ree: kolniEdik neist on remondi- ja toraluMäscppadc hülgest, 
viiendik noareateenindeva personali hulgast. Scinectel on sel
line elukutse, mille esindajaist kõik Tartu ettevõtted, ori 
tl haridus-, tervishoiu ja tamunanlettevetted suurt puudust tm- 
nevad, teistel aa г@в liaoteenistaso otsimine tõenäoliselt tingi
tud nende suhteliselt nädalast palgast.

bäiJiQüejEtiHtesääaa
nagu insener-tchnilistele tõotajatele, nii ta töölistele an

ti ankeedis hinda.i.aeta 13 erinevat eritus— ja 8 tarista:viisi, 
ayrimafca mvealeete etlntilecrtai ovxxrcd.de toimet kollektiivi liik
meile. J'rgr eralt vaatleme stiiaulQorinUrrarsaide mõjusust vanuse, 
hariduse, elukutse, soo ja tooteäaütouste lõikes. Lähtekohad sel
le .-nalüüEd. teosteoiseka on üldiselt seood, mio juba eoitatud 
aruandes ITP ja toenistujete kohta.

Esmalt ааххав käsitlema cx^gtusmeetaeld. Kocfctnoa&i ja tohase 
töölised on olnud ooa liinnangutec üsna üksmeelsed. Kõige Ь&гдвоой 
ос kostadoed hinnangud nendel ergutteoviisidel, nillel on kindel 
materiaalne sisu (preoeerinine rahaliselt, hinnaliste kingitus
tega, tasuta tuusikute saamise võimalus), nende järel on oluli- 
semticB peetud ta kaaslaste tttmuatuet (oli inseneride pühiti, esi
kohal) ja aunimetuse entaist. ИИ on see mölama ettevõtte puhul, 
eriaevue on vaid teaknise hinnangu auuruses.

]ВНИ#ЙШВМ1#11 * wiwele ■***» l*etn*Ä ja 
tehaee nehed. loiema ettevõtte naised on sellele eelistanud ta* 
■ale taetieta aaaaiaa v&taalnst (tabel 4*8)» Aaride ja тамв 
ei mõjuta ellele stinoleeriniDvazaile antud toidcaist hdnnmgat. 
(tabel 4.9). Tööliste grippidest hindavad rchalist preemiat ela- 
natonbinaodis nataimoalsolt (S * 4,0) ZKKCxsntconindav personal

ovxxrcd.de
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Tabel 4,8

Tööliste hinnangud ergutusviisidele ( 1 alusel )

jri
nr<

u ettevõte, sugu
, Sxgutuwiis

____ 11 ,K_____ _J^J£___
K.&U Kcüsd haised s.5ik йбм i Maised

_ ,. .. ..._
1. fflMWWi NB 2,7 2,6 3,0 2,5 2,5 2*^
2, МВбВВШВ kandmüie 3.2 3tz* 3,5 3,1 3,1 3,1
3. aukirja saamine 3,1 3,0 3,4 3,0 3,0 2,e
4, дurвaaatusse kandmine 3,3 3,2 3,5 3,1 J»1 3,'-
5. Aunimetuse andmine 3,4 3,3 3,7 3,2 3,2 3,0
6. Kommunistliku töo eesrindlase 

ввтйв whtoi 3,0 3,0 3.3 3 ,1 3,1 3,1
?. TV voi raadios äramärkimine 2,7 2,7 2,9 <2*8 2,7 2,9
8. Vabariiklikus ajakirjanduses 

äramärkimine 2,8 2,7 3» 2 3,0 2,9 3,2
9. ■WlBBttBdli tunnustus 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2 3.0

10. Vahutavale ühiskondlikule ameti
kohale valimine 2,4 2> 5 2,8 Ml 2,5 2,9

11. x-remeerimine rahaliselt 3,6 3,5 3f6 3,4 3,4 3,5
12. Hinnaliste kingitustega premeeri-

• 3,5 3,4 3,7 3,8 3,3 3,2
13. Tasuta ssnatooriumi*tpuhk8kudu 

voi turlsmituunikii andmine 3,0 3,5 3,7 3,5 3,4 3,8
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Tabel 4.9
i rvestetarad '"ozrclatlivöed seosed hariduse, vtsnuoe

Ja M6e*WWievei!!)Bf ilele antud heetaalste Ыввацдн*» vahel 
( r alasel) - • ,

8 6 EE S Kl!
liOTidtžD FiOFidOS

1e leiame tiinu w «• aa

• /«tahvlile kantene w ■» •0,25
3e | *u!d.rja seatine 0,t2 - NW -0^21 «В

4. ! ^terassstum® kuataine * •0,17 0,16
Ла* Juetuoe andsine w «► -0,13 0,10
чвиЕадМз^Ики Ш5 eenrljinl*

lo.ee ninetusc andriine «* «• -0,15 w

1
televisioonis voi raadios ürt
3 rl

lm
<w w ,i i . *

8* triTröN-sirnimo ajakirjandroea
0,16 -0,13 «а

9. Töökaaslaste tunnustus * *» -0,11 а»

10» 'aati.itr.vale iSritskKEMlllktile
0,13®w I i liii H c i ЯВ iÄii e* • •

11# TtoeesriiaSjaB rateldLoelt 0,12 w aa 0,12
12 e 4inr„aliG*te Mnftitusteni:

w w- w а»

13» Teeota genatoartusl-,Buiike- 
fcodo- voi iarl0Bituum.ku 0,15 es -0,11 0,14
ancMne
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niue eh tuselektriknd ja ahltuslukkcepad (tabel 4.Ю). (nrp-et 
on veetanud 2 inimest, kusjuures nad oo kõikidele ergutusvild- 
dele v.a. ühiskondlikule ametikohale valimine, andnoä kestaise 
hinnangu 4,0, mistõttu edaspidi ne neid siin ei nimeta). ,Liga, 
aadel (5=2,3) on aga trsnsporteerijate ning kraanajuhtide hinnrag 
sellele stimuleerimisvlislle. Tehases on tüüpiliseks hindeta 3,5
-3,». . iztsa aadelraolt on rahalist preoeerinlst hinnanud mehim- 
n-Land.de ja autojuhid (5 ■ 3,0) ning eriti transpordi- ja abitöü- 
llsed ning laborandid (i ■ 2,6), nii tuleneb tabeli 4,11 andmeist, 
et transpordiga seotud tööLlsed hindavad rahalist prosaist teis
tist vühen. lombinaadi tootedsüksuoto vabel rahalise premeerimise 
МпйжПаев saari erinevusi pole. Tehases torkab .naiselt tambi - 
naadi tSRtajata omadest madalamate LvL.uangutc taustal silma ad- 
vAnictretsiooni ja osakondade töötajate hinnangute eriti madal 
kesköine (5 • 2,5), samal ajal kui iasabinoadis olid adedniotret» 
olooni ja osakondade tööliste hinnangud ühed kõrgemate et (tabel 
4И2).

■Lasuta senptooriqal, puhkekodu t@ig4tuuM...ssffliBe., 
Korgenalt hindavad seda stinuleoriaisvüsi naised; tehases S = 
e 3,6, kombinaadis £ ■ 3,7. Haridus ei aojute keokoise hinrungn 
enuruBt, küll ara vanus, veidi kõrgemalt hindavad tasuta tausi- 
toi saivuiDC võimalust ettevõtte nooremad töötajad. Kombinaadis 
on mriTrrrieaiIrm hinde andnud keevitajad, ehituselektrikud ja chi- 
4мОМкмраА| teheeee krohvijad, analrid, pMeeged, eltietritod, 
lukksepad, transparteerijad je kraanajuhid. Kõigist tööliogrup- 
pldest tublisti madalamato loovad tasuta tuusiku otimuloertvc 
oaa kombinaadis töötavad mehhanismide- ja autojuhid, tronspor- 
teerljad, Israonajuhid, treialid, fireeaijad ja elofcteitoti. nüri
tav on taörtolda, et kui tehase transporteerijod ja Io*a2na_juh2.d 
on tasuta tuusikute saard.se võimalust hinnanud maktimaalsc hin-

Land.de
saard.se


Tabel 4.10

Elamukombinaadi erinevate tööliste gruppide hinnangud ergut iseviisidele ( 5c alusel )

laborantehituse

83Jrke

nr. kraana
juht

sl- elektrik 
ja ehitus»

lukksepp
betoneeria puusepp juht, keev 
müürisepp autojuht

1.-ülemuse tänu 2,7 2,8 2,7 „ S2, о 2*0 2*3 2,5 1,0 4,0 2,7
2. Autahvlil® kandmine 3,4 3,3 3,0 j 3,3 3,5 1,8 3,5 1,0 4,0 3,1
3. Aukirja saamine 3,0 . j 3,3 3,0 3,3 2,0 2,3 3,2 3,0 4,0 3,0
4. Auraamatusse kandmine 3,3 3,4 2,7 3,4 3,5 2,5 3,5 3,0 4*0 3,4
5. Aunimetuse andmine 3,5 3,4 3,1 3,4 3,5 2,5 3,7 3,0 4,0 3,6
6. Kommunistliku töö eesrindlase 

nimetuse andsine 3,0 3,2 2,8 3,1 3,5 2,5 3,0 2*0 4,0 2,6
7. Televisioonis voi raadios 

äramärkimine 3,0 3,0 2,5 2,6 2,0 2,0 2,1 2,0 4,0 2,1
8. Vabariiklikus ajakirjanduses

Mramärkimine 2,9 3,1 2,5 I 3,0 2,5 2,3 2,0 2*0 4,0 2*6
Э. Töökaaslaste tunnustus 3,6 2,3 3.3 | 3,8 3,5 2*0 3,4 2,0 4,0 2,3

10. Vastutavale ühiskondlikule 
ametikohale valimine 2,4 2,7 1,9 2*5 2,0 1*8 1,8 2,0 3,0 2,3

11. Premeerimine rahaliselt 3,6 3,5 3,7 3,6 ; 4*0 2,3 3,7 3,0 4,0 3,6
12. H^naliste^kingitustega^^^_

3,6 3,5 3,3 3,5 3,5 2,5 3,3 3,0
I

4,0 3,7
13. Tasute sanatooriumi-, puhke-

kodu» voi turiamituusiku 
andmine

3,6 I 3,6 3,0 4*0 4,0 2,8 3,5 3,0 4,0 3,9
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Baudbetoontoodete tehase erinevate tööliste gruppide hinnangud ergutusviisidele ( $ alusel )

Tuk"k* ^1йУ~.Korista* 'TranaS'

2e12,8 2,0Ülemuse tänu
2,3Autahvlil® kandmine 3,42.

Aukirja saamine 3,03,4 4,0
2,33,23,5I 4,0Auraamatusse kandjaine

3,63,6 ■ 4,0
6.

1,03,5 3,0 3,23,2 3,5 2,64,0
Televisioonis voi raadios ära-

1,0 2,33,2 2,73,3 2,5 3,23,2 2,24,0
Vabariiklikus ajakirjanduses3

3,1 3,23,4 3,54,0 2,9
3,03,0 2,6 3,2 2,72,04,0

10.
2,3 2,3 3,33,02,5 2,43,0

3,0 3,5 2,6.Keeme erimina rahaliselt 3,6 3,511.
12.

3,3 3,23,0aine 3,0 3,5 2,7

3,4'3,3 3,54,0 4,0 3,2 3,24,0

2,7
3,5

3,4
3,4

3,0
3,0

2,9
3,0

2,7
2,8

2,3
3,5 3,0

2,7
3,0
2,7

1,0
3,o
3,0
3,0

2,6
3,0
2,8

Elektri Ehitus- 
voi gaasi- elektrik 
keevitaja ahitus- 

lukksepp tööline
JigbsEäal-

Töökaaslaste tunnustus
Vastutavale ühiskondlikul© ameti
kohale valimine

2,7
2,7
m
3,8

2,8
2,8

Aunimetus® andmine
Kommunistliku töö eesrindlase 
nimetuse andmine

Vormija iTran 
operaa* port 
to3?,masi- rija 
ni st~ffioto-*kr aana-t M 5u tse 
sžs$. . .. äsateba

Tasuta sanatooriumi-,puhkekodu 
voi turismituusiku andmine

Jrk. Töölistegrupid monteerija, maaler, nismide i
_ ih**.*,^ ' betoneerija puusepp juht,nr, ^*gutuaviibix» müürisepp autojuht

------ ,----——----- ,--------------------------------- j--------------------------------
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Sri tootmisloikudes töötajate hinnangud ergutusviiaidela ( x alusel )

Tabel 4.12

Jrk. TootaaislMk A фйт* • 
ja 
O88kOn- 
nad

Т1ГИ...  
montaasi- 
jaoskondnr,I Ergutusvii

1.
"....................
Ülemuse tänu 2,7 2,7

■ Autahvlile kandmine 3,0 3,3
3. Aukirja saamine 2,3 3,1
4e Auraamatusse kandmine 3,0 3,4
5. Aunimetuse andmine 3»0 3,5
6e Kommunistliku töö eesrindlase 

nimetuse andmine 4,0 3,0
7. Televisioonis voi raadios 

Sremärkimine 2,7 2,9
Se Vabariiklikus ajakirjanduses 

äramärkimine 3,0 2,9 .
ü Töökaaslaste tunnustus 3,7 3,5

10. Vastutavale ühiskondlikule 
ametikohale valimine 2,7 2,4

11e Äemeerimine rahaliselt 3,7 3,5
12. Hinnaliste kingitustega 

premeerimine C
v e 

<O Äril
13. Tasuta кдплtnari nird —,puhke— 

kodu voi turismituusiku 
andmine

4,0
i

3,6

—ITT ▼айЗет 
lua jaos
kond

2,7
3,3
3,3
3,3
3,4

3,2

2,9

3,1
3,3

2,7
3,5

3,5

inse^s-
"i võr
kude ja 
aan.tehn.
ЖЙ9.>.9Ук*.

2,6
3,3
3,2
3,4
3,4

2,8

2,3

3,7

' 2,3
3,6

3,5

3,0
3,3
2,5

2,8 
I

2,4

2,4
3,1

1,9
3,6

3,4

2,5

2,3

3,0
3,0

3,0 3,2
2,5 3,3

I

2,3 3,4

3,6 3,4 2,8 3,8

3,5

3,3

3,3
3,5

в УТ™.*.-
PBT tontr. 
tsehh

Suarpsnee- 
lide ja 
sen kabii
nide tsehh

E№Un01- mahhaani кя 
tsehh

2,5 2,4 2,5
3,0 3,1 3,0 ■
2,9 2,9 2,7
3,0 3,0 3,1
3,1 3,1 3,3

ЭИ 2,9 2,6

2,6' ' 2,8 2,3

2,9 2,8 2,8
3,2 3,2 3,2

2,6 2,3 2,6
3,4 3,5 3,4

3,2 3*3 3,4

3,5 3,7 3,5
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ge tmdalaoB hinde, x = 

lr;j:*tletod bõige oc.tia2.ma hinnangu ž » 2Д

Seoct haridnee ja vcnuoega polo. Ипш erguta- 

teiet pallil) 

maisele Lihcdace hinnengu cnihind keevitajad 

jäte grtpl poolt antud tuülcaaalaste tuaauetuacle vügn aadalad 
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krohvijca, noalrid, ahituselektrikud, lukksepad, kncbinoadis 
treneporteerijed, Weeejilill, treialid, fnweljed ja elektritel, 
m tootMaükauetes töötajaist on töökaaslaste tunnustust nln1<- 
seraaks pidanud EEK-d adninistratsioan ja osakonnad (2 = 3,7) 
ning RBT betoont-eegueõlio. Tehase aäatoiatrotsioazri. tööliste Mn- 
neng on siingi vastupidiselt to&inaadd. ocalc -aadalaia.

im-fnetixie andnine - kesköine ЕЖ-ds 2 = 3,4 , KLT-o 5 - 3,2
Teistest korgaoelt on hinnanud seda claDutoubi naised - 2 =
- 3,7, ais on võrdne nende poolt Mnnalistele kingitustele ja te
eots tuusikutele antud Manangutega. Seevastu to-ioae naiste poelt 
antud kärnang on vaid 3,0. S&rgecnlt hindavad aunioetuse sidsist 
tetiaee haritinad ja aoorenod töölised. Xorabünmdjn selliseid 
seoseid pole, впаш peavad aarinetuoc oodcrLoeet lugu eloonteabi- 
naadi reoondi- ja tarulnktocpad ning santehnikud ( 2 • 3,7), te- 
haeee ee» treialid, freeoijnd, elektrikud ( 2 ■
ne hinne 2 ■ 4,0 on küll puuseppade, aadrite, krohvijate grepis, 
kuid v^itflnn'd on vaid 1 inimene), iioned tööliste rütaod peavad 
auniaetuse andoiat nõrgaks etüotiliks. need on oeliaoigo kocSti. - 
naadi nehlianisride- ja autojuhid, torae nejuiiid ning transpoartee- 
rijed, lahases oga □ehhanä.scti.do- ja autojuhid, transpordi- ja 
abitöölised ning laborandid, iootedslõiguti on auninetuae and- 
sd.öt kasknlseot atirkse. k&rgsaaks stiinuliks lugenud nii koabi- 
naadi kui tehese adoiniatrato; ocnis ja osakondades töiituvod töö
lised.

uroasatusse кпп<кз.'-ие - EBt-ta 5-3,3, naistel 2 • 3,5, 
BKestel 2 - 3,2. йВТ-в nii seostel kui naiotel 2 = 3,1. Tehases 
hindavad aw?ramtussc kandniat koz^omlt nooreaand ja iiaritucrd 
töölised, koetonaadi tööliste puhul selliseid seoseid pois. 
EEK-io on hinnanud atmxssatusae kandLxiat teistest aadalraalt
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Jn krunsjidiid. Tehases torkavad täistest tublisti kõrgem Mn- 
nongugr. silm grupid, kubu kuuluvad keevitajad ning raudbetoen- 
kmatru-^oioonide mntoerijad, betoneerijad, nüürsepad. Tootaio- 
lõlguti cci c.: 2.*aanatu£jac kandmine ente stimuleeriva to-; teha— 
ees betooni-ccgucolnee töötavatele töölistele. Konbinaadls torkal 
•lito?. ijõM aniaeerinicjaoskonna tööliste hinnangute teistest mdo< 
lae keskmine (5 ■ 2,3).

MWÜllJei6M • ЫЖ-ds 1* 3.2, амвМ f • 3,1, nais* 
Nü x • 3,6. BBT*e nii aeeetel tal taietel 3,1. haridus ei nõju- 
ta antud hinnanguid, küll ода ПЕТ puhul vanus. (horrelatcioeni- 
koofltsent r ■ -0,25, e.t. cnon stteuleeriva toteogu cn outohvli* 
le asetenlne tehase nocremtole töölistele).

EhltaselAtnknd.-luatitaeped, renondi- Ja torultütaepod Ja 
santehnikud hindavad autehvlile knmtedst 3L:Xl teistest töölistee- 
knrgenelt, tehases oga keevitajad, auto- ja mehhanismide juhid, 
nõrgene kesldiac hinnangu poolest peletab tehases silm betooni- 
sognöõlfiii 2 = 3,5. Koribinaodis cn silmatorkav □ehhoniseeriais - 
jaoskonne tööliste nädal hinnang ( tabel 4,12).

» 8 • 3,1 там», ЗЕ» з,о тамк ветамев 
nnistöölised hindavad «tiri rjn saaolst meestest tunduvalt man, t< 
haees on olukord aga vastupidine. licsriduc oi oõjuta hinnanguid 
Etingie kindlas suunas, küll ада nõjatab vanus: kombinaadis hinda* 
vad aukirja stlmleerivat toioet maa vanmod, tehases ада noore* 
snd töölised. EkK-d krehvijaä, malrid, puusepad ja koovitajad 
peavad ewa lugu aukirja cmnisoot - x • 3,3$ tehases keevitajad, 
randbetoankonstrukteioanide aonteerljad, alüsrcepnd, betoneerijad. 
Et 2EK-1 malrid, krtiivijad, puusepad olid amrja saanist kõr
gelt hinnanud, on ka tooteriLaloikudest kargete hinnang viteistlus* 
jaoskonnal $ • 3,3$ tehases ада betooni-segusõln • 5 • 3,4. Ta
beli anäied toovad võija ku mitmete töötajate grippide bostaüses
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□гД&юрг hinnangat ot oga küsitletute arv neis juppidee on reecj- 
llne viiike, ei hakka ae neile siiniaohal eraldi tuliclepmu jutoljcKu

.J9=33®4Qt.U$™ töö oearirdlnacte ateotajö? - GEK-ds £ - 3,0 
(neietel f • 3,3, HMrtcl £ e 3,0), зю-е $ • 3,1 (aü oBiotel Ш 
näi t tel). Tehase nooreaad töölised hindavad seda otioaleeTirüm-ar- 
■1 enon ( x* • -0,15), Icnrihinnndia vonuao seost pole, aatanatc teri 
dte ei sõjata antavaid himangaid. üksikute tööliote gruppide poolt 
antud testalsod liinncncud kõiguvad 4,0 -2,0 EEK«4s ja 4,0 -1,0 
IjTo ( tabel 4.10 4.11) . "ooted-sallükoucte loites on tostoiste 
tumanguee vars ©oraalne pisun тахюта* aorgemto шлпап*
eutegn paistavad silma tehases botocmi-trecusoln, teEäSiaaadis - 
ad i:iirjtTcbsiooin je osoteroiad.

- $ - 3»° bwb
i ■ 2,3 rat-to, naiste joote on see eoilotaoatovlis tandnvnlt oua- 
тевг stiraileariva sõjaga, kai teostele, tehase nooreaod ja teribi- 
neeäl horltaood tBBÜeed hindavad ajakirjmdtöcs 3nrfMti.rti.st 
•ив. Telliste grqppMe lõttoeo lülgoraa NeeStalsed Mnrasai ■®*i 
2,0 - 4,0, :ST-c 1,7 - 4,0. TooträslõikQdeat on Eiat-ds kargen tesk- 
□toe viimistlusjaooteiTia töölistel X • 3,1» 1ШР*« jiilloci botoani- 
segQBÕlme töötajail - £ » 3,3.

hoidlikalt hinnetad. Hii on £ - 2,7 I-EK-4e, £ - 2,3 авт-e, kno- 
juaree telena ettevõtte naisod hindavad sõda teostest kõrgesnlt. 
Tehase tööliste htonaosttll on siin vtrrasegc Г ■ -0,16, a.t. noaro- 
ned hindavad ешхз koi eataoed. aasoitoaaunlkatsiocKivahmditos 
irctfirfciatoe meeldib enca eltKKltombiiiaadi raudbetoonkonstsruiitsloo- 
nide aonteerijeile, betoneeti.jälle, tiüüroeppsdele, krohvijatele, 
n»aii?itele, punseppadelei tdmses netoianiaaido juhtidele ja auto
juhtidele. taotaiclõikudest - ЕЖ-ds I, П nontaaži- ja viinlst- 
luwjnnoirrwmn tõulistele, 1Ш?-е betoani-eegutelte töölistele.
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• 2*7 КЯК«<8$ S в 2t5 ЯВТ*в, ш!11<здо aa 
NBbw tTOliste МжадИе »frigBWi vilmeel tabal* Llaantaobl- 
naadi nai ood hindavad (Полозе tiinu hoople Isargenelt kui ached, te
haseta oa naiste ja neoota hinnangud sarnased. Pisut kärgoaoit toi 
ülejäänud tõeliste kategooriad, hindavad iilanuse tanu EEK-dc te*- 
vl.jad, noalrld, puusepad, tehases - rraidbetocntonstrulitoioonide 
nonteerijud, betoneerijad, aiiürsepad. EBK-i tootni.sallfitomtc kau
pa keotaine hinnang peaaegu oi erine, tohasee peletab oluliselt 

k&rgsaa keakalse hinnanguga siine betooni-eegusolae kollektiiv.

®c!№5iNe..®t4*Wi sätete - " ■= M
E2K-4s, liBF-c 5 e 2,6. jällegi ao neeste пл/lnl Л'Г'У*'/' Т**т»*• *4,*^A**^*s.X* U -*»äX &*» MbtM

naiste onad. tunasega kogu uuritavat kontingenti bolmvat seost 
pole, кШ1 agu hindavad võiaolust olla valitud ühlatondlikule 
anetikohcle Satume veeaoaod töölised вва$а ktd ooarooedLe Зосв?озо&е 
ergutuseks peavad valimist UhiskonuLikele aaetitohtodele puneo- 
pad ja viinlstlejad toabinaodis, tehases transpordi- ja alti.töö
lised. !roottial6ikndest paistavad silan EEK-c viiatstlUGjoootond 
ja tehase t^tooni-seeusõla.

Asone ntold karietusaeetaeid lõioitlem. Goigc 
rsõjuvsaate toriatuBiaeetoetc väljotoooisel on qdIoqb ettevõtte- 
töölised seszuxti ütameelsed. Kolneics kõige kõrgecilni hinnatud ka— 
ristusviisite on peetud sostapreecdaBt, aastad!viäantideot või. 
ktffltowoiaet ning oloecooductustest llnsjätnist. Tö^coeaalaste 
lugupldaoiBe ■■ У'.-ут»**, mis крпМппяА! ITP»le oli koiga iJojUBO- 
naks terietitoeke, on tööliste ptfcul vi.: aidal-kuucndal kahel 
(tehases neljondal-tonendal), tabel 4*13»

hulgas - x • 3»Bt tehases on ta II-III kohal - f ■ 3,5» Ttndli- 
kuoad eo selle karistusviisi suhtes tonhinaedi naised je vEnetaod 
töölised, tehase, aga oehed. Baksiooalselt on acatapreeoiaBt il*



Tööliste hinnangud kaelätuwllbldele ( x alusel)
Tabel 4.13

Jrk< ... bttevote.uugu __________ UU____ ._________ __ Я ВТ
nr* Lrgututivii*» Kõik "j Mehed Haioed Kolk Lehed lioised

1e Juhataja (direktori) käskkiri 3,4 4.4 3,6 M 3,3 3,4
2e Uleauaa nõrkus 2,9 2,8 3,2 2,8 2,8 2,7
3. Kuupreemiast voi aaatadivi* 

(tontidest ilmajätmine 3,7 3.7 3,6 3,6 3,6 3,5
4. Ojüoo soodustust© st ilmajätmine 3.6 3,6 3,5 3,5 3.4 3,6
5. Aastapreemiast itaajätmine 3,8 3,7 3,9 3,5 3,6 3,4
6e Toukaaslaste lugupidamine 

kaotamine 3.5 3,4 3,6 3,4 3,4 3,3
7. Üleviimine vähemtasuvele

tööle 3,6 3,5 3,6 3,2 3,2 3,4
8, seltsimeheliku kohtu poolt

karistamine 3,5 3,4 3,9 3,4 3,3 3.5
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■ajStnta* nÕju Mananud EBK-is ahituacloktriktid ja -Шызерой, 
.treialid, fteesijad, elektrikud, remondi- jc toruluktoepod aine 
ehituse santetoikaä,:ii??-e elektrikud, lukksepad ja krohvijad, 
maalrid, puusepad, ^ootatolõigati nojah aastapreemiast llncjUtEü- 
ne kõige suurem karistusena tehase reocndi-cieiihaanikastehhi tiöl- 
lektiivile, IxKibinaadi tosenerivarktide ja sanitoortahniliste tõu
de jnonkonna kollektiivile, samuti administratsioonis ja jeoatoo- 
ihvlee töötavatele töölistele ( tabelid 4.14| 4,15| 4,16). võib 
veel iirfcida erinevust kombinaadi ja tehase adntoistratclooni 
esindajate hinnangule aastnpreeataot ilnojUtaioelei keskmine on 

naadis 4,0, tehases administratsioonil vaid 3,0.
- f - 3,7 

OK«*s, f ■ 3,6 RBT-s • cn karistueneetmete pingereas tehases 
eeti. toimi. вшжа mõjub preemia äravõtmine neeetelc. suuräri learisrtev 
no,iu on sellel sumcdele tööliste gruppidele ja tootatsloiknde laol- 
lelrtiLividele, naga i. Innj л trri пй •

e-,'k *?. iiwjr. Л» а <•* Ла Л iil Т *« Abil Lil ih: ft. wli sWWfWL #-"3* T 1. ■>*"*SHM810eB8B8BLtiMH88O ® äääwbww ihmmmmM
tolmraadtil-mljendal, tehases tolDel^rolaandcl kohal, X vastaselt 
Зеб ja 3>5> •Irmtaobiraadic cn tööliste basridus ja olnecooduo- 
tusteat ilnajStaiGele antud hlnneng omavahel seotud: r - 0,13.
Telinses sellist seost pale, elektrikud, lukksepad, sanitacrtäi- 

treialid, froeeijede tereflwdi- ja ahttõõUsed ушей.
teistest töõliotent seda оиштазв koristusena toinivnks. Kcolri-
eost tublisti eaaa mjtfc see karistuevote Igontennadi adnlnist -
retsioani ja osakondade töölistele.

Дй^£ * ВЕК- ia 1- 3,6| tehases
f ■ 3^2, nende keatedlste alusel au see karistusviis toabiuQDdi 
tööliste tdimanguts tolDos-neljos, tehase töölistel aga eelvii- 
вмпе - eed-tsnee. Karistus on nõjustea naistele. Seos liaridaoega 
on vaid tehaeee r - *0,11, s.t, noco?tele töölistele cn vähe®-
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Elamukombinaadi erinevate tööliste rruppiae hinnangud karistusviisidele ( 2 alusel)

Tabel 4,14

Ihn^betoentoodete tatBsi trinewte gruppide Ммбздшб imrisliBeMMidalw ( 8 Anwl )

Мн
ПГ,

j-.bt код-tr. 
monteerija, 
betoneerija, 
müürissepp

Krohvija, 
maaler, 
puusepp

Mehlio— 
nismide 
a r«ht, 
autojuht

 .

Elektri- 
voi ga>ssi- 
keevitaja

:ЖМ*№* 
elektrik 
ehitus- 
lukksepp

#HWe 
porteerx- 
jawLrsa- 
ne juhv

Besu lukk
sepp, toru 
lukksepp, 
ehituse 
dtiiii^hnik

Treial, 
JJraeul- 

.1?, elekt
rik

Korista
ja, Kiitja 
laohoid
ja

Trans
port
tööline, 
abitöö* 
lina, labo
rant .......... r..-.

u Juhataja (lire kt; ori) käskkiri 3,4 3,6 3,> 3,5 4,0 -,3 3,7 4,0 4, U M
ti»e Ülemuse märkus 2,8 M 2,9 2,b 3,o 1,8 2,2 I 3,0 4,u 2,9
h Küupreeinlast voi aastadivld^-n- 

tidest ilmajätmine M 3,6 Ы 3,6 4,0 M M | 4,0 4, J 3,3
4. Olme soodusta,., te st ilgeja l-stine 3,7 M 3»p 3,8 4,0 tel 4,C 4,0 4,и 3,1

">• Aastapreemiast ÜÄ#Wl 1W 3. . M- ' 3,0 3,8 4,0 3.3 4,0 4,0 4,0 3:6
b* f. 5ÖkMidN le lugvpiüaml <o 

kaotamine M 3,6 3»1 4,0 M ^,2 3,0 4,0 3s6
7. Me Viimine й-а^мкааиУаки MÄfaB M 3,5 3,7 : 3,5 4,0 2,3 4eü 4,0 4,0
te ;3@itsimebe uicu Kohtu poolt ka*»

■ü t иш .3}3 3,3 3,6 , 3,5 2,5 3,c 4 JD :,4

Jrk*
nr, |

1, Juhataja (direktori)kuskkir*!
2. DluöUse märku
Kuüpreeuiust v-#:l -. • ■ ,’ ..■ 'ui
dest ilmajätmine

ibv .kuid, krohvija/ Шае- 
t on teerida, maaler nism- 
1-etr eerijr, puusepp de juht 
müürissepp eutojuht

M 31 ® ;.7
3,2 3,o •? # p

3,4 4,0 M
4, 0J.ne moodust iste ;t ilus jrkxiih- 3J>
5* Aastapreemiast ilmajätmine 3,6
6, Töökaaslaste lugupidamise kaota

mine 3,8
?• Üleviimine vähemtasuvale tööle 3,2
8» kG^u P°0^ ^а- 3,4

4,0
4,0

2,0
3,0
4,0

6 je ktx 1 - xiii t u s- 
vei .il.-civ.ktrih,

keevitaja ehitus- 
lu^ksepp

Vurrul j 3
tor*maui
ni su-moto-

porter- 
ri,1a?
iraani-
1 vutt

3,4 M
____

J, Ц8
2,6 2,0 2,7 2,9

3,7 4,0 D,4 ■ 3,7
Ы 4,0 3,1 3,0
3,6 4,0 3,4 3,9

3,5 2,0 3»2 3,4
3,3
3,4

4,0
4,0

3,2
3,3

3,8
3,7

T^TuST" 
ser^vorr- 
lukUsop. 
ehituse 
sa^tft.hnik ,

3.6
1.4

;
4,0
2,7
3.8

3,4
M
3,1

-^eTFIT- 
^reeeia 
elektrik

>' от У sta- 
ja, kütja, 
laolioia—

. S^)O2? и
tööline.
abitöölin 
laborant|e

4 J; 2,0 3,4
2,2 Ы 2,7

a r? 3,0 3,0
3,3 2,0 3,5
3,7 3,0 3,2

3,7 2,3 3,6
3,7 2,7 3,1
3,7 2,3 3,0
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Tootmisloikude töötajate hinnangud karistusviisidele ( 5 alusel )

Tabel 4.16

1. Juhataja (direktori) käskkiri
2» ülemuse märkus
3e Kuupreemiast vöi aastadivi- 

dentidest ilmajätmine
4. uime söödust ustest ilmajätmine
5» Aastapreemiast ilmajätmine
6. Töökaaslaste lugupidamise 

kaotamine
7. üleviimine vähem ta suvale 

tööle
8. ,seltsimeheliku kohtu poolt 

karistamine

3,0
2,7

4,0
4,0
4,0

4,0

3,0

3,0

3,3
2,8

3,6
3,0

3,7 3,6
3,7 3,5
3,8 3.8

3,7 3,5

3,5 3,5

3,6 3,7

Xnseneri- 
võrkude 
jti asm. tehn, 
tööde jaos-

MeSGIT 
se erimis 
jaoskond

totul
3,6 ' 3,4
2.3 2,9

3,7
4 9

3,8
vt f
3,9 3,6

3,2 3,1

3,7 3.7

3,3 3,2

,...R J = t______ .
A dmrnJLat—. Betooni

segu-» 
sol®

Baudbe— JUUT- Remondi—
ratsioon loonkonst- paneeli- mehhaanika
ja osa
konnad

raktsioo
nide tsehh

de ja san—> 
kabiinide 
tsehh.....

6586

3,8 3,4 3*4 3,2 3,5
3,0 3,0 2,9 2,5 2,9

3,0 3,7 3,6 3,4 3,8
3,5 3,4 3,4 3,6 3,4
3,0 3.5 3,4 3,7 3,9

4,0 3,2 3.3 3,5 3,5

3,0 3,1 3,2 3,3 3,3

2,8 3,5 3,4 3,4 3f 2
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Tabel 4*17

*rve6tatavad korrelatiivsed seosed hariduse, vanuse ja 
tarioteavtioidele aetad keskmiste Mmeoeaie vahel ( r alusel)

anus . Harida

0*11
■' lenuse тнгкпи 0,14 -0,122
В

0,13
0,135.

3

juhataja (direktori) käsk
kiri

Seltsimeheliku kohtu poolt 
teriotainine

anus i Ilaridus
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tasuvale tööle üleviimine mõnevõrra tohuaan Iraristue. EEK-is nojob 
see ena® aMtüselefctrl kätele ja-laktoeppadela, treialitele, freesi 
Reiele, elektrikutele $ tehases etotueelektelkutele ja ehitoolt&k * 
seppadele» l elle karval paista! välja, et tehases hindavad gruppi 
••treialid, freesijnd, elektriknäK kuuluvad töölised. antud karista* 
ae dc jn väga ädalaks* 2octmi315iktidest peavad ^dheat ae avale tööle 
viiMst suuremks karietuceks E@*dn inseneri võrkude- ja ssntehni * 
Uste tööde ja □ehh^iseari Ms jaoskond tehases * suorponeelide 
ja eonkaMlnide ning retxaMi-Nnchhae^ töölised»

®WP* kealcti.ee Mn»W fln eeennd WWflilW Nflfffl*- 
4-^ frwtartM ilr# ШШуШШМ &еМ®й « 5 -з,5
EEK-is, x - 3,4 25T-3. Seltsimeheliku kohtu poolt karistamist pea
vad mõlema ettevõtte naised euureaete karistuseks kui zaehed. Tö6- 
kiisslaste luöupidaralse kaotamist peavad kombinaadi naiet531iood 
kr, f-ousemate ix-ri.stroekE kui mehed, tehases eiiolcl vastupidi * 
peale selle on coltetneheUku kohtu poolt kardstasüne mõjnsasi te- 
he»«? nou.veii.-tele tSKLiotele, г а -0,14. Töökaaslsste lugupidsnise 
teotnet hiadevad mõjusamata karistuseta) teistest oam kombinaadi 
Ä^ibetoonta^tT^tciocrdde monteeri jad, betoneaar-j.sd., znOUrsepad. 
/eel tiltoed a'miclil:ud hiaiangud ei ole jtfca tõsiselt arvestate* 
vad, kuna neid andnud tööliste arv on väea väike, спев pelgavad 
tööta asiaate lugupidOTise tootacdst inõleea ettevõtte tkätanistset* 
eioonis ja oeakoidados tõotavad töölised. Selle teristaDviisi põ
hul on iüclse niiha, et võrdlmdsi kõrge iUdkcstatauc moodustub - 
eriti koc&i naadi s - eri tootnislõikudeet küsitletute kõrgete ja 
aadr it te Mnut4>eu.te kesta^sena. seega on töökcesiastagn kBjUüenud 
gtibete osat?3itn®i tööliste endi jaoks eri tootaf-sloikudee oluli
selt erinev. Seltsinehelitai kohtu poolt kxsristaoi st loovad kaalu* 
kr- sn:-ie vüjsdntlüsjaoetemd, tehases betoaKi-Begneõlrie tal- 

lektliv.

kealcti.ee
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) - hinnangu teototine mleoos 
ettevõttes $ • 3,4, kusjuures naiste Mnaang au pdsM кЬдш ШЯ 
te aetust. BEK-is hindavad seda koristusena kõrguedlt vonenad 685-
Mäed. Treialid* freocijad, elektrikud on pidanud direktori Шзк- 
kirja suureks kariutuseto. .Srreldec teiste too t-viule", kulaga ca 
enda jaoks nuoramita kstistuaoka pidmüd seda гчк-äc viintotlUB- 
ja insener:;, võrkude ning santtimiliste t33de jsoGk-жаь kollektii - 
vis, 1HT-6 toktindtr.trc; teiseni ja osakondade tSSlised.

zitoanele kohale on töSLiatal ankeedin loetletud ketist* -
test JSetod iq.emiSiti i g E * 2,9 БЕК-lS, ЭДТ-В E 2,3. ВЙ1ОВГ.
ettevõtte netod cn hinusnud 1П.«яг.е oürlmst ühtemoodiг $ • 2,8.
See-eest peavad elanrikotibinaadi naleõd ülmusa närkuet hoople 
auurtoikB töiristuceks, kui nende cootenrilssed tehaneci E vasta
valt 3^1 ja 2,7. Jltriuteibjxi&rsäifi on oeoe гамюедв r • 0,l4,s.t. 
vonetaad tSSliacd peleavad еаш гПентое nilrkuot, tehases ega ha- 
ridveesB, r » -0,12, u.t. teheo© vili koona horidusn^. tSSlised 
kardavad ül<mure aih-kuat епеи. iJleatxrte aLMmBt loevnd teistest 
Eojusinokc tehase autojitde je эаЫкпЗ£гг‘Ао juhid, toota$.sl6itö*- 
deat BEiMs '.iier etltojaootoBd, HBMi betooni-eesnnõlra. Kui sun- 
aeerine kõi gile stlmuleoriHÜBvoraidele antud hinnai^d, vžirae 
selle alnyel jürjeütada öoleae ettevõtte töSliote grupid n.>. 
**швСШсам" järgis ■ . / <■- ■ . • ■“
ilr.-alaxÄinaadis
1. Koristajad, kütjad, laohoidjad
2. iJleutri- või BEKsVäsee ritcj&l
3. KciKihetoonhamitru!:teioaa-<de acatesrljnd, betoneerijad, 

. v . oceuod
4. EMtuBelektrlknd, tiiitUBlaätisapad
5. iOroiTrtjad, ooalrid, puusepad
6. Transpordi-, abitõöHeed, laborandid jt.
7. aetiwilastde jdtiiä, autojutoä
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Зе Tiislid* elektrikud
9» Keooatd- ja turulutžksepad, ehituse santehnikud
1).  xanspartfcevAjsü, kraanajuhid

J ЯмхХсvOxffl VOOCtö 86 vö*lE3f^ö0

1. 1 :r.udbetoan?«xKitruktBj õenide rrertecrijad, betoneerijad. 
lOBÄWVee

2. Krohvijad, aealrid, puusepad
3. llektri- voi eaasitoevitajüd
4. lkdühabiaaidc juhid, autojuhid
5. Treialiu, freceijad, elektrikud
6. Traispartaerijad, kruaiajuhid
7. ;.c:xDdi- ja tarulukkaepad, oõdtuse santehnikud.
b, cmadjad, operaatorid, latisinistid, autaristid, taglastejad, 

vHalstlejad
9. Тттврогй!-, Rbitöölised, laborandid jt.
10. öhltuse elektrikud ja lukksepad.
11 ataeietajet, M№5ed, la**4jBd.

Selline näeb siis välje Wöliste erupoide piryerida. Tuleb 
veel lisada, et naised on stintilecvioise (k® tecdadkBte )ouhteo 
t№dli$caasd kui aehed, kusjmxres elnrasconbinaadia on see vabe 
tundtrvnlt suured kat tehases ( vhhe vnntavp.lt 5,3 ja 0,9 pelli).

Паси toru eelnev analüüs näitas, ai tööliste stlntüeerini- 
se puhul olatord analoogiline iTMieneridega. sunriaeto erinevuseks 
on See, et töölistel nii terristocte tati, kütuste puhul ап ИМ- 
Irlt esitottal need, Mllel kindel oot ori aaloe sisu. Järgne vod 
need. Ms sootud erestiižlca tollektilvis. Mõneti aitab seletada 
sellist oltfwxrda suhteliselt tagasihoidlik keskmne polk, Mstõt- 
tc ei soovita loobuda ÜteeWl lisataoisit.

Hoopis sBdalstne liinnnncu ooyliotete on ssrnua Ш-саиве ИЙЬ» 
>tus ja velinine vastutavale ütostondlikrii aactisae. Selline \

vnntavp.lt


114.

hi: u ne vllteb tollele, et Tahetute juhtide (kesk* ja nadelaoe 
ast.io) ning Ühiskondlike fcsiktsicaiäridc pregtüž on kollektii* 
vls väga tagasihoidlik» Seetõttu tuleb arvata» et puht moraalse 
i^clcuaoGa stiimulite rakendumine muutub ttüer^nBrikicraokD vaid 
juhul» kui vahetute juhtide prestiižio toimuvad olulised nihked 
paremuse poole» Soe on aga sunreeti iga vahetu jttd ende võirai* 

ee j* ML aga aeda ei suudeta või ož> soovita» tuleks adninlstmt< 
«toonil оеШпо Wlnje uw@b eeeaftote» .



Т ТАШ А»

Vabe aja osa kollektiivi sotsiaalses arengus ja aelle orga- 
aiseerimise tähtsust ettevõttele on käsitletud eelmises aruandes 
-1I?P ja teenistujate iseloomustus". Jeal anti ka ITP ja teenistu
jate vaba aja tegevuste analüüs ning iseloomustati nende valmi - 
dust osa võtta ettevõttes korraldatavatest ühistest vaba aja üri
tustest. Käesolevas aruandes toone ära tööliste vastused samadele 
anfceediküsiaustele ning võrdleme neid ИР ja teenistujate vastus
tega. Töötajate arvamustele võtame taustaks andmed ettevõttel 
praegu kasutada ülevatest võimalustest ja tegevusest töötajate 
vaba aja sisustamisel. Kogu aee materjal võimaldab kavandada ül
dised suunad Tartu Blamnehituskoe&lnaadi kollektiivi sotsiaalse 
arengu selles osas, mis puudutab vaba aega. Võtame vaatluse alla 
kole alalõike:

1) sotsiaal-kultuuriline tegevus,
2) kehakultuur ja sport,
3) puhkemajandus. ■

Kultuurielasea tegevuses osalemise üheks põhiliseks voraiks, 
mida ettevõttes seab vaba aja kaudu töötajate isiksuse arendeni- 
sel kasutada on sotsiaal-kultuurilised üritused, milles kultuuri
alase tegevuse kaudu luuakse pind kollektiivi liikmete vaheliseks 
suhtlemiseks.

Igasugune tegevus, mis rajaneb inimestevahelisel koostööl, 
utsub piwriHuwiaeuit «?«11■ nendevahelise suhtlemise. Toõprotses— 
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sia inimesed suhtlevad üksteisega kui töötaja töötajaga ja nen
de vahel tekivad formaalsed kontaktid. Lisaks sellele sugenevad 
veel ininas te vahelised kontaktid omal initsiatiivil sõltumata 
ametialastest suhetest. Neid on hakatud nimetama mitteformaal
seteks kontaktideks. Kamalt tekivad igas töökollektiivis mulda
gi tööalased suhted. Tõelisest kollektiivist võime aga raakida 
vaid eel jahul, kai normaalsete tööalaste suhete kõrvel eksis
teerivad töökaaslaste vahel ka mitteformaalsed suhted. Mida to- 
gevam on mltteforoaalne organlstataloon ettevõttes, seda tuge
vamalt on töölised sootud ora kollektiiviga. Tugevateks saame 
mittefor-..saiaeid suhteid lugeda ette, kui nad esiteks on küllalt 
tihedad ja teiseks - kui suhtlemise sisu on sotsiaalselt vastu
võetav (näiteks haltuurategljate vii joomasõprude kamp suhtleb 
sotsiaalselt mittevastuvõetaval alusel).

Mitteformaalsete suhete suunamine cu võimalik kui organi
seerida töötajate vabe aja sisustamist sotSüial-knltauriliete 
üritustega, aenda tähtsus seisneb järgnevas.

1. sotsioal-kultuurilised üritused võimaldavad rahuldada 
töötajate vaimseid vajadusi ja ruunata nende esteetilist areu-

2. Sotsiaal-koltuurlliste üritustega tagatakse järjest suu
rema osa töötajate kultuurne veba aja veetmine.

3. -otslaal-kultuurilibte üritustega parandadskse kollektii 
vi sotsiaalset mikrokliimat.

4. otalaal-kultuurilised üritused võimaldavad laiendada 
töötajate suhtlealssfääri.

5. otslaal-kultuurilitied üritused võimaldavad suurel osal 
töötajaskonnast leida eneseteostust ja eneseväljendemt.

6. üotsiaal-kultuurillste ürituste abil saab vähendada al
koholi laastavat mõju. Teatud osa Inimestest eelistab olla va- 
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bei ajal sõprade ringis. Et luua sundima tuae õhticonda, pruugi
takse vägijooke. Hästi organiseeritud vabe aja siüustaaitiegs et
tevõttes võib neid töötajaid suunata sotsiaalselt vastuvõetavate 
tegevuste juurde.

eluline on veel äka asjaolu, luures osas kujuneb nn. isik
susel!» suhtlenine töökaaälaete vahel väljaspool tööaega või ka
tööajal isiklike küsinusto pinnal, .uhtlecilsel, inimeste vahelis
tel kontaktidel on alati singi sotsiaalne sisu. Ettevõtte arengu
seisukohalt on tähtis . eluea aeo-

ka УШа=015й1Лб8к,1а ÄH*, pt ssf ж4**»1я|у.1йй141
4a1k. K#t. bks võimalus on suunata sellist suhtlemist ettevõtte 
aotslaal-kultuuriliste tegevuste baasil.

Kui suure osaga töölistest võiks sotslaal-knltuuriliste üri
tuste planeerimisel arvestada? Pöördugem ankeedi poole, kas elu- 
or.tent et sl conide uurimiseks mõeldud küainuses oli ta niisugune 
oaat "Kui tähtsaks hindate: ’

■ suhtlemist töökaaslastega,
■ ajaviitmist kooe sõpradega?”

Vastustest selgub, et suhtlemist töökaaala»tega peab tähtsaks 83% 
töölistest, ajaviitmine sõprade ringis on oluline 47%-le. uihtle- 
nlsvõlmalubi pakkuvate tegevuste ja ürituste tarvis peaks ette - 
võttes soega huvilisi jätkuma.

Haised twmevad enam kui mehed vajadust suhtlemise järele, 
mis ilmselt tuleneb naisite psüühika iseärasuste st. öeda tuleks 
arvstetada nii töö kui puhkuse organiaeerirjisel. Kui töötajal töö 
iseloomu tõttu on vähe võinolnai suhtlemiaeka, siis tuleb aeda 
defitsiiti leevendada vastavate vaba aja voetmise vannidega, vas
tasel juhul võib kasvada rahulolematus oma tööga ja kollektiivi
ga. (Jurlcused on näidanud, et naistööiajaile on olulised osmajiir- 
jekerroa head õmbled lähemate töökaaslastega ja nad seavad ema 
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aehtleela- ning tunnustusvajadust rahuldada kitsamas töökaasleste 
ringla, alla meestele on sagedamini vajalik suhtlemine ning sel
lega kaasnev tunnustus otsesest töökollektiivist lainena keskkon
na a«

rvesae tulevad ka ealised Iseärasused: vanemal põlvkonnal 
on suhtlemise eesmärgid hoopis teised kui noortel, öamutl erine
vad perekoonainimeste suhtlemisvõimalused ja -vajadused vallaliste, 
uksi elavate töötajate osadest. xVzekcaanainlmestele ja eakatele on 
lübifalmlne sõprade, tuttavate ja sugulastega külaskäikude või ja
lutuskäikude ajal eelkõige võimalus puhata, noolt lahutadte, tea
teid vahetada. Meed tegevused on kergesti täiendatavad teiste, li
gilähedaselt saua funktsioone täitvate sisukate tegevustega, Hoor- 
tele aga on suhtlemine omasugustega unikaalne ning pole aaetodatev 
ühegi teise tegevusega.Selle baasil toimub Isiksuse kujunemiseks 
vajalike fciltumlsoskuste ja harjumuste omandamine. Briti, tähtis on 
vastassugupoolega suhtlemisvõimaluste olemasolu perekonna loomise 
aelsukotest. lisaks eelöeldule tagab noorte seltskonnaga' seliti nii
ne nooltele teatud seisundi oma sotsiaalses keskkonnas, sõprade ja 
tuttavate ringi kujunemise. Järelikult on kollektiivi noorele osa
le hfttevajalik organiseeri* üritusi, mis võimaldaksid tehtu eni et 
noorte seltskonnas. Vastasel juhul otsitakse sõpru väljaspoolt ona 
töökollektiivi, mis aga vähendab sotsiaalse kontrolli võim luse 
noorte vaba aja sisustamise üle. эее võib kergesti kaasa tuua an
tisotsiaalse käitumise.

Kontaktid töökaaslaste vahel kujunevad väga mitmesuguses vaba 
aja tegevuses; isetegevusringis, matkal, kohvilauas jne. Töötajas
konna küsitlus aitab meil selgitada niisuguste tegevuste intensiiv
sust, nagu kohvikutes ja restoranides käimine, kaardi-, doomlno- 
ja lotomäng, tegelemine lemaütharrastuaega, Isetegevus, puhkeõhtud. 
koosvHbinised väiksemas seltskonnas ja ühiskondlik-pollltillsed : 



119.

diskussioonid.
Loetletutest üheks levinumaks on lemmikharrostus, millega ■ 

aktiivselt tegeleb 48* ЖВК-i ja 42* töölistest (tabel 5.1). 
Lemmikharrastuseks viib 611a kollektsioneerimine, muusika, rei
simine, foto filmiasjandus jae. Enam on see levinud meeste sees 
ning nooremate tööliste hulgas ( korrelatsioon vanusega EEK—s r* 
• -0,27, MB-s r = -0,17) . (tabel 5.2).

ittesportlikud mängud (kaardi-, doomino-,lotomäng) on sage
daseks harrastuseks igale kümnendale töölisele, umbes pooled ei 
tegele sellega üldse. Mõju avaldavad nii sugu, vanus tati haridust 
suuremad mängijad on nooremad mehed (BEK-s г • -0,18, BBT-s г ж 
■ -0,25); inseneride hulgas 611 see harrastus märksa vähem levi
nud kai tööliste hulgas.

uotcdLoloosid, tos on uurinud vaba aja sisustamise probleeme, 
on tõestanud, et mitte sportlikud mängud kujutavad endast teatud 
suhtlemise vormi, aeda võib pidada küll sisutuks tegevuseks, mil- 
lege sageli kaasneb kahjuks ka alkoholi tarvitamine, tatid antud 
tegevuse levik on tingitud objektiivsetest põhjustest. Eme kui 
tuulutada välja rünnak hasartmängude vastu, peab mõistee, et ei 
kino, teater, raamat ega isegi televiisor oi saa neid mänge "või
ta", kuna nad täidavad hoopis telel vaba aja funktsioone. Selliste 
mängude väljajuurimine on vÕlmolik ja õigustatud ainult asi juhul, 
kui pakutakse asemele teisi, sotsiaalselt sisukamaid suhtlemisvorv

Tööliste endi hinnangute järgi käivad nad kohvikutes ja «ее» 
toranldes harva ( palju arvas käivat vaid 4,2 % SBK-lst ja 7,5£ 
EBT-st). eo - 43 * küsitletud töölistest ei külasta neid kehti üld
se. iee suhtlemisvorm on naiste hulgas märgatavalt vähem levinud, 
väheneb ka vanemaealiste hulgas ( r ■ -0,13). Meed andmed ei anna 
alust teha järeldusi ühe või teise kontingendi alkoholi liigtarvi-
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Tabel $e1

Vaba aja tegevustele kulutatud aeg

8» ühiskondlik töö

9* Kohvikutes ja ree-

11.1Aiatöö

4e Televisiooni saa
dete jälgimine

3* Teatri- ja kontser
di külastused

veetmise vanu
E/v Väga Oaee 

palja
Suhte-
Üsalt
tähepalju

EEK 4.2 7.3 50,3
RBT 2.5 13,5 60.5
EEK 12.9 35.0 30,1
RBT 5.5 36,4 36,4
EEK 3.6 21.7 65,7
RBT 3,4 26,5 59,0
»K H*5 53.3 32,1
tmmK3T 11,8 57.1 27.7
EEK 1,8 Ю.З 42,4
HBT 2,6 10,3 34,2
EEK ee 1,8 6.7
RBT 1.7 4,3 6.9
EEK 9.6 42,2 38,6
RBT 10,1 54,6 30,3
SEK 0,6 5.5 29.3
RBT 0,9 10,5 40,4
EEK 1,8 2.4 55,2
RBT 0,8 6,7 49,6
•EE 2 13.3 44,8 31,5
L | 15,0 40,8 35.8

EEK 7.3 31,1 12,8
RBT 6,8 21,2 27,1

üldse 
■itta

ea
I

38,2 1,8
23,5 2,0
22,1 2,4
21,8 2,3
9,0 2,2

11,1 2^2
3.0 2.7
3,4 gj|

45,5 1,7
53.0 1,6
91,4 1,1
87.1 1^
9,6 2.5
5.1 2.7

64,6 1.4
48,2 1.6
40,6 1.7
*2,9 1,7
10.3 2,6
8.3 2,6

48,8 2.0
44,9 I 1.9
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Tabel 5*2

töölised erinevused vaba aja tegevustes keskmist» alasel 
ja vanuselised erinevused korrelatiivsel alusel

6. Isetegevus
BBT

1.5
R®

-0,10

ale 0,11RBTr

n. Aiatöö
1.9BM

2,8
2,8

2,0
2,0

0,1*
0,09

2,6
2,7

1.7
1.7
2.6
2,6

-0,09
0,02
0,03
0.Ю

2,4
2,7
1,3
1.5
1.59. Kohvikutes ja resto

ranides käimine

0,00

Jrk. Taba aja tegevus EA ■ehod Äaiseü r
VaiiusBf.a

1. kehakultuur, sport 1.9 1.3 -0.31
BBT 2,1 1.7 -0,25

2» eriharrastus EEK 2,5 2,2 *0,27
HBT 2,4 2,1 -0,17

3. Teatri- vii kontser- EEK 2,2 2,2 0,05
di külastused BBT ■ 2»2 2,4 *-0,10

*. Televisioonisaadete EEK 2,7 2,8 0,05
jälgi mine BBT : 2.8 , 2,7 *0,06

5» <aarti~,doanino*t m 1.7 1.5 -0,18
Lotooäng BBT 1.7 1.4 *0,26
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teciise kohta. Enamik alkohoolikuid ei külasta ühiskondlikke toit
lustamise ettevõtteid. Kl oie põhjust suhtuda kohvikutesse ja res
toranidesse eitavalt, taine nad koos meelelahutusega täidavad ka 
suhtlemisfunktsiooni. Millisel tasemel see aga toimub, sõltub jo
ba konkreetsast asutusest ja selle teeninduskultuurist. KUI ka ini< 
neste endi käituiai aher j udustest, mida on võimalik kollektiivis ku
jundada.

Ankeet sisaldas ka küsimuse, millised koablnaadls korralda
tavad ühisüritused pakuksid neile huvi, salme teada, kes juba osa
leb teatri- ja kontserdlkülastustes, puhkeõhtutes, koosviibiois- 

vai кяйвя tRkfHinagA ning üh j,jk—pnl i 1 11 d) fxkns—
Kloonides ja kes oleksid potentsiaalsed kaasalööjad.

Vaba aja veetmise üheks kõige enamarenenud vormiks on ühis- 
kondlik-pQliltilised diskussioonid. Kahjuks praegu neid ettevõt
tes ei korraldata. Dlskussioanlhuviliai pole küll palju (alla 20%) 
(tabel 5.3) Kaid arvestades nende kasulikkust tuleks neid siiski 
korraldada. Kaasalööjaid võib oodata eelkõige meestööliste hulgast 
(tabel 5.4). '

Teatri- ja kontaerdlühiskülastuste vastu näib valitsevat 
tööliste hulgas kullalt suur huvi $ iga taine tööline võtaks neist 
oae (tabel 5.3). Ent regulaarselt teatris käijateks võib pidada 
vaid veerandit kombinaadi ja 30 % tehase tööliskonnast (tabel 5.1). 
Kuigi "Vanemuisega" ollakse sõprusvahekorras ja eeg-ajalt käib 
"Vanemuise" kassapidaja ettevõttes pileteid müümas, osaleb üUs- 
külastustes vähe töölisi. Informatsioon piletitest jõuab kõige
pealt ikkagi kontorlrehvanl. Hii selgu u ka küsitlusest, et ИР 
ja teenistujaid käib 4 korda enam kui töölisi teatri- ja kontser- 
diühlufcülastustel. Tabelis 5.4 selgub, et nalstöõllstel on mees
tega võrreldes suurem huvi teatri ja kontsertide vastu. Tartu 
võimalusi arvestades tuleks tööliste teatrihuvi arendamisele suu-
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Tabel 5.3

Jrk. Juba
nr. Üritus B/v osalen

te 1fassiapordlürltueed EEK
НЭТ

4,9
6,9

2* Iketega vee EEK ee

R ВТ 2,7
3. eatrl- ja kontserdi- EEK 4,9külaetutied ИВТ 5,3
4« jhi^kondJLjlkwpoliitild.sed EEK 1.3diskussioonid BBT 0,9
_?e XT1XMDB Qtl wilU. EEK 3,0

BBT 4,3
6. Koosviibimised väiksemas ÄkK 1,8

SBl^SiCOimõS RBT •»

7. Jahil- v5i kalalkälgud EEK 7,4
E9T 10,6

8# Tui ...v iLrai.iidg xaalskad EEK ♦,9
■t 0,9

9e - 1г«1ття4 mutrid ЕЖ 6,1
BBT 1,8

lO.Valjasüldud loodusesse EEK 3,7
HBT 2,6

Hind- V6ib-
Issti ella
osa- oaa-
leksin__ laksin

Bi 
osaleks

18,3 35.4 41,5
23.3

I
43.1 i 26,7

5,5 12,9 81,6
7,2 ; 27,9 62,2

42e# 30,3 22t4
47,8 34,5 12,4
11.9 •* 26.3 60,6
16,8 41,6 40.7

| 43.0 30.9 23.0
37,9 40,5 17.2
30.1 37,4 30,7
29.6 € 27.8

i 29.5 22*7 40,5
22e1 23.9 43,4

I 45,1 23,5 26,5
46t1 33,9 19,1
66,5 | 15,8 11,6
58,6I ' 30,6 9,0
53,1 27.4 15,8

I 40,2 39,7 17,2
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□ealised crinevuaad ühisüritustest osalemisel Tabel 5.4 
kestani ste alasel ja vanuselised erinevused 
korrelatiivsel alusel

Mehed Haised r

——....------ ------------------------ ....—
J*.
nr. üritas E/V silk

1. Massispordiürituaed EEK 1,9
BBT 2,1

2» Isetegevus EEK 1*2
- EHT 1.5

3. Teatri- ja Iranteesdikülas- EEK 2,3
tuaed BBT 2,5

4. hi^kcndlito-poliitilised EEK 1,5üskussioonid HBT 1,8
5e ?nhtoöhtud EEK 2,3

BBT 2,3
6. Koosviibimised väiksemas EEK 2,0

seltskonnas HBT 2*0
7. Jahil- vbi kalalkäignd юг 2,0

HBT 2,0
8. Turi seirel sid, matkad EEK 2,3

HBT 2,3
9. ikstairslocinid EEK 2,7

« 2.5
IJ.Väljaa&idud loodusesse EEK 2,*

KM 2,3

2,0 1.5 -0,31
2.1 2,0 -0,19
1,2 1.3 -0,17
1.5 1.4 -0,24
2.2 2,5 -0,10
2,4 2.5 0,01
1,6 1,4 -0,07
1.8 1.7 -0.10
2.3 2.2 -0,20
2,3 2,4 -0,04
2,1 1,9 -0,1*
2,1 1.9 0,05
2.3 1.3 -0,10
2 $ 2 1,4 -0,01
2,4 2,0 -0,24
2.3 . 2»3 -0,02

2.7 2.6 —0,21
2,4 2.8 0,18
2.5 2,4 -0,02
2,2 2,5 0,14
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reast rõhkd panna. Siin oleks arvatavasti võimalik kasutada •'Va
nemuise" sellealaseid kogemusi.

puhkeõhtutele vSib oodata umbes 45 % kollektiivist, aeda 
käigi sotsiaalsete gruppide osas. Joolisi erinevas! puhkeõhtu
test osalemisel ei täheldatud, Kombinaadis ca huvilisi rohkem 
nooremate tööliste seas (г ж -0,20), tehases aga igas eas inimes
te hulgas. Puhkeõhtute populaarsusest annab tunnistust ka fakt, et 
uus saal kipub kõigile soovijaile kitsaks jääna ( näit, nääriõh
tule ei jätkunud kohti).

Koosviibimisi väiksemas seltskonnas (näit, aaunaõhtad, koh
vi õhtud jn.) saab korraldada intiimsecuiü miljöös kui pühi®Õhtuid 
ning tavaliselt tekivad osalejate vahel tihedamad sidemed. An - 
teed! andmeil on sellised väiksemad koosviibimised praegu vahes 
populaarsed kui puhkeõhtud • osaleda tahaks 30 % töölistest, roh
kes: mehed.

Lõpetame sotdaal-knltuurilise tegevuse käsitluse isetegevu
sega. -praegusel professionaalse kunsti üldkätte sa edevuse ning 
eelkõige televisioonil põhineva massilise passiivsuse tamstitar- 
bimise ajal ei sau seda kultuurialase tegavuse liiki taandada ai
nult kunstilisele eneseväljendusele. Olulisemakski saavad laete - 
gevuse teised funktsioonid, eelkõige suhtlemise ühise harrastuse 
pinnal. ,

Äaegu tegutsevad Tartu Elamuehituskonibinaadis 25 - liikmeli
ne puhkpilliorkester, 10- liikmeline estraadiansambel, naisansam
bel (6 inimest), meesansambel (6), sõnakanstlrlng (9).

Ankeedi andmeil tegeldakse tööliaringkondades taidlusega 
tagasihoidlikult. Kombinaadis polnud kedagi, kee vaba aja kasu - 
tust puudutavale küsimusele vastates oleks märkinud, et pühendab 
1 ^tegevusele palju aega ("üsna palju" vastas 18 Щ "suhteliselt 
v.-_be" - 6,№). Tehases on olukord mõneti parem: 1,7 % küsitletuist
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vastas, et kulutavad isetegevusele palju aega, 4,3 % on oana 
palju ja 6,9 % suhteliselt vähe (tabel 5.1). ■

Oma ettevõtte taidlusest sooviks osa võtta 5,5 5 kombinaadi 
ja 9,9 * tehase töölistest (tabel 5.3). ünanhavitatud on nooremad 
töölised (kombinaadis r = -0,17, tehases r ■ -0,24) (tabel 5.4). 
Kooremate suurem huvi taidluse vastu on üleüldine tendents, nagu 
kinnitavad teisedki uurimused.

kilda tuleks sotsiaalse arengu plaani koostamisel silmas pi
dada? "

tespektiivikamad sotslaal-kultuurilijed üritused võiksid ol
la: .

1) puhtalt seltskondlikud üritused, milles osalevad kindlad 
teotajate kategeerled (näit. perekonnalnimeate, töö- ja sõjavete
ranide, noortööliste õhtud)$

2) töötajate koosviibimised üldriiklike ja kollektiivi täht
päevade tähistamiseks ning kollektiivi üksikute liikmete auursünd- 
nusto äramärkimiseks;

3) mingile kultuurivaldkooDale pühendatud üritused* mille 
Maaks on suhtlemine kuituuri tarbimise vahamdeael (näit, luule- 
ja muusikaõhtud);

4) seltskondlike laua- ja osavusmängude harrastamine (male, 
kabe, koroona, piljard, mõttetark jne.).

Kultuurialast tegevust planeerides tuleks taotleda seda laa
di tegevusest huvitatud töötajate kokkutulekute regulaarsust ja 
nende toimumist kindla kerra järgi.

Sotsiaal-kultuuriliste ürituste kui sotsiaalse arengu plaa
ni vaba aega puudutava osa ühe alalõigu kavandamine on seotud 
ennekõike materiaalse baasi väljakujundamisega. üritused aga ku
junevad vaid siis populaarseks ja annavad soovitud efekti, kui 
nad kõigepealt tolmuvad selleks kohaldatud ruumides. Soed võivad 
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olla klubides, puhkebaasides, e<toinistratiivhoonetes. rumaide si
sustus peab olene selline, et Inimesed saekMd end seal mugavalt 
tunda. I ontorii9tx>bel muidugi vajalikku hõbe sust ei loo ♦ Kuuside 
Moostee sõltub sellest, mis otstarbeks neid kasutama taWrekrr. 
Eäiteta diskussioonideks ettenähtud rütmis peaksid olema televii
sor, raadio, ajalehed~ajakirjad. Vajalikud on erinevad ruunid mit
mesuguste huvialadega tegelejatele, senati klubide üritusteks aa, 
väikesele ringile. Praegu on vabe aja ürituste läbiviimiseks või
malik kasutad» ainult saali.

Järjest ena» populaarseks muutub klubiline tegevus, Ms hõi* 
mab töötajate eri kategooriaid (naiste klubi, noorteklubi) või alla 
teatud huvialadega tegelejaid ( kinoklubi, raadioklubi), I5UM 
Iseloomustab püsivaloaaulise suhtlemisega liikmeskond, kelle tege
vus klubis on suunatud kindlale huvivaldkcmnaJe, kuid koos sellega 
areneb välja laiem je aktiivsem osalemine kogu kultuurielus. Klubi 
siseselt kujuneb seejuures liikmete ^omavalitsusel põhineva amet
liku suhtlemise (klubi nõukogu, vastutajad jne,) kõrval ulatuslik 
mitteformaalse suhtleminet tekivad väikesed grupid, kujuneb tee* 
tud avalik arvamus jne, ühtekuuluvust tugevdab kindlas? formaalse 
organisatsioon л klubisse kuulumist näitab liikmekaart, antakse 
välje märk või embleem, kehtestatakse ema põhikiri Jne.

Klubilise tegevune kaudu seab nii sotsiaal-kultuurllisi kui 
ka teisi kultuuriüritusi diferentseerida: töötajate huvisid seab 
rehul^da vallkullaelt, p!s on eelduseks, et nad üldse oaalevad . 
kttltuuriolus,

žoab märkima, et klubilise vaba oja veetmiso vormi siösevii* 
miaele on ^artu Elamuehitu ökixabinaadls juba mSeldudi loomisel cm ' 
kohvifcklubi vastava nSukogu, põhikirja, inventariga jne,

ittev&tte sotsiaalse arengu plaani ühe osa moodustab töötaja* 
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ta sportliku tegevuse ja tervistava kehakultuuri arendamine.
spordi liikumises eristame saavutus * ehk tippsporti, toa sii

list võistlussporti ja massilist tervistavat kehakultuuri ehk rab* 
raporti. Ettevõtte tasemel toimuvas kehakultuuri- ja sporditöös 
peoks põhiosa moodustama töötajate sportlik * tervistav tegevus, 
s,t,rahvasport, Paraku peetakse ettevõtete sporditöö hindamisel 
põhiliseks osavõttu spordiorganisatsioonide kalenderüritustest 
ja ametkondlikest anetiühiiiguspartakiasdidest. niisugune prakti

ka, Bis on näiliselt tippspordi soodustamine, loob olukorra, kus 
kaob ettevõtete huvi töötajaskonna oasailise spordialase aktiiv* 
auaa ning spordibaaside rajamise vastu ning ahendab nii faktil!* 
aolt ta tippspordi kandepinda» Tartu spordi olukord on selle il* 
nataks kinnituseks,

ettevõtte tasemel toimuvale kehakultuuri* ja spordiliikmi* 
eele ei saa seada omaette eesmärgiks kõrgete sportlike tagajärge* 
de püstitamist või esikohti ametkondlike võistlustel» ttevõtte 
kehakultuurikollektiivile cm massüine võistlussport tavaliselt 
ainus ja kõrgeim võistlusrom, sest töö ja õppimise kõrval jääb 
sport siiski vabe aja harrastuste tasemele» seepärast oleks õige 
hinnata ettevõtte tasandil sporditöös eelkõige töötajate osavõt
tu vÕistluaspordist ja harjutamise regulaarsust, mitte ainult 
saavutatud esikohti. Võistluses realiseerub кв teatud osa tööta* 
jäte soov sportlikuks eneseväljenduseks. Kuid osalemine sassili* 
saa võistlusspordis pole võimete kohane kõigile töötajatele. Kull 
on selleks sobiv rahvaspordiliitaüine, mis kujutab vadast tead
likku kehaliste harjutuste soovitamist tervisliku heaoluseisundi 
ja kehaliste võimete säilitamise (arendamise) nisal» Võistlusmo
ment ja saavutatud tulemused on siin teisejärgulise tähtsusega. 
Ka aitab rahvaspordiliiktskUie kasuliku tegovusvomina kaasa toö- 
tajatevahelisele suhtlemižjele ühiskondliku aktiivsuse ja distsip*
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liinitundo kaevule ja halbadest ajaveetmise harjumustest (alko
holi tervitamine, sisutu iSbut^euine ja lihtsalt aja aumukolöö- 
elne) vMruteniselo. e

^irdugem ankeetküsitluse poole. Ankeet sisaldas ..pordi kahte 
kaks küsimust. Kõigepealt on võimalik Uimata, kui palja ema va
bast ajast töötajad on pühendanud kehakultuurile ja spordile. Töö
lt* oaas jagunesid vastused järgmiselt 1

, mm.
v#6B palju 4,2 Л 2,5 *
Vm pAje 7,3 * 13,5 Ж
suhteliselt vähe 50,3 Ж 60,5 Ж
üldse Bitte 38,2 Ж 23,5 Ж

Söena, et spordileabe seinad on tehase töölised (seda kinnitas 
ka upordlaetoodik). Populaarseteks spordiharrastajataks võib kü
sitluse andänsil pidada ligikaudu kaheksandikku kombinaadi ja fcuuen 
dikku tehaoo töötajaist (soteiaalaete gruppide osas erinevusi ei 
ole). Hoopis d&rvale on end organiseeritud kehalisest arendan! - 
aost jätnud kolmandik kombinaadi ja veerand tehase töölistest.
uureo oaa te.eleb kehakultuuri Ла soerdiga iuhuslikslt ( võib 

arvata, et siia kuuluvad näiteks, pühapäevasuutietajad).
Kagu üldiselt teada, •« suurened spordihuvilised nehed ja 

nooreead inimesed. liii oli soe ka uuritavates ettevõtetes (korre- 
lattiioonisoos vanusega r = -0,31 BEK-a ja r • -0,25 KBT-s) (ta
bel 5.2).

Teine ankeodiküsliauti puudutas soovi osa võtta ettevõtte aa»- 
aläpordiüritustest. Tööliste vastused jagunesid protsentuaalselt
aU . ÜSK ee
Jube osalen ' *.9 V 6.9
Kindlasti osalekaln 16,3 23,3
VÕib-clla osaleksin 35,4 43.1
Kl osaleb» .. . ■ 41 ,5 26,7
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Ka siin väljendub tehaue tööliste suurem spordihuvi • ло&Ы- 
aaadle võib spordiürituste korraldamisel arvestada töölistest un- 
tea veerandi ja tehases 30 % osavõtuga. (Soe ei tähenda, et nad 
kõik kindlasti ka kobale tulevad, sest aleti leidub põhjusi, ais - 
tekistaved osavõttu ühisürituste st )• Oaa osavõttu spordiüritustest 
e^taa kindlalt mbea samapalju küsitletuid, kui oli neid, toe väit
sid spordiga mitte tegelevat • .eilegi ankeediküsieuiae järgi on 
ha tita jamad laehed ja nooremad töölised ( r » 0,31 8№»s ja r = 
• -0,19 ■»*•) (tabel 5,4)e

Mis puutub inseneridesse ja teenistujatesse,siis nende vastas* 
te järgi oleks epeid eperdl UrS tn etest osalejaid nende tolpoo tael 
40 %• rx.. /«• /

Milliste spordialadega saab kombinaadis tegeldalTarta Elamu
ehitu skotsbinaa di 340 - liikoelieel kehakultuurikollektiivil on 
järgmised spordisektsioonid i

kalastamine,
ujumine, 
toereej&ititik, .
matkamine, .
VTK mitoev&istlus. Lisaks on EEK veel Tartu jäähokimeeskonna 

setiks. Sportlikust tasemest annab ettekujutuse järgusportlaete 
e tte valmi st udne. 1979. aastal täitis 1 inimene maister^ortleae 
moeni, 11 I, 15 П ja 67 III niedad. 167 inimea, täitis WK 
noraatiive.

EttevSttel puuduvad txaad spordirajatised, aeetittu tuleb lä- 
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M ajaca uuritavate ruumidega. Praegu üüritakse ujumisbasseini 
ja võimlat sportmängudeks. Täismõõtneline korvpalliväljak on 
ettevõtte puhkebaasi juures Otepääl, samas on ka kollektiivselt 
rajatud tervisejooksurada.

..nurinat töötajate kontingenti haaravateks üritusteks oa ku
junenud suve- ja talispartaklaadid, viimatimainitu Viiakse läbi 
Otepää puhkebaasis. Traditsiooniks on saanud sõpruskohtumised 
Kaunase Lajaehituskombinaadiga.

Kehakultuuri- ja spordiliikumise organi satsioonil! st eks ük
susteks on ettevõttes spordiühingu kehakultuurikollektiivi nõuko
gu ja spordimetoodik. Kuigi sportlik tegevus ettevõttes kulgeb 
kahas plaanis - spordihuviliste töötajate võistlussport ja spor
dile uitteorlenteerunud töötajate kehakultuurialane vabe aja ter- 
vistustegevus* vajab aee enam ühtset juhtimist, arvestust ja pla
neerimist.

pordi- ja keha kultuuritöö taseme analüüs ettevõttes määrab 
ara edasised eesmärgid ja põhistrateegia selles vaba aja vald- 
koreas. Tööjõu taastootmise, tervise tugevdaisise ja inimese füü
silise arengu seisukohalt on äärmiselt oluline kehakultuuri- ja 
spordiliikumise edasise tõusu saavutamine, üttevõtte töötajate 
vanuselist struktuuri, eluorientatsioone jm. asjaolusid arvesta
des tuleks selgelt suund võtta tervistavale massispordilc (rahva
spordile). Vajalikud on kõigepealt tervdwspordigrupid erinevate
le töötajate kontingentidele (näit, kuni 39 aastased naised, üle 
40 aastased naised, vastavad grupid ka meestele, eraldi grupid 
perekondadele, jne.). Neid võib organiseerida nii üldfüüsilise 
ettevalmistuse gruppidena, kus sõltuvalt sesoonist tegeldakse eri 
nevete spordialadega, kui ka teatud spordiala eelistavatena, nen
des gruppides on vaja väga palju ja taktitundeliselt tegelda 
spordi algõpetusega. Jelleka on vaja välja koolitada vastavat 



132

kaadrit tööks tervisespordigrüppidega ning samaaegselt välja 
tõotada nende ühiskondlike instruktorite stimuleerimise süsteem.

Tervistava ja füüsilise arendamise funktsioonide kõrval 
omavad kehakultuur ja sport tähtsast ka ettevõttes sotsiaalse* 
te kontaktide tihendamise ning mikrokliima parendamise seisuko
halt* ühtlasi aitab kehakultuuri ja spordiga tegelemine muuta 
tõotajate eluorientatsiooni, On võimalik muuta väikesele gru
pile orienteeruvate töötajate tegevuse sisu, suurendada pere
konnale ja lemmikharrastusele orienteerujate arvu* Erilist rõh
ku tuleks asetada üritustele, millest töötajad saaksid oaa võt
ta koos perekonnaliikmetega* uurt tähelepanu on vaja osutada 
kask- ja vanemaealiste töötajate kaasahaaramisele tervisespor
di harrastamisele*

Puhkuse paremale sisustamisele on hakatud pöörama üha 
rohkem tähelepanu, sest on kasvanud rahva aineline heaolu ja 
elatustase, tõusnud töötajate üldharidust ase, mis toob kaasa 
huvideringi laienemise, Suureneb elanikkonna liikuvus (paljus 
tänu individuaal sõidukite arvu kiirele kasvule)* 
Samal ajal on tekkinud võimalus riiklikult lahendada aelles 
valdkonnas üleskerkivaid probleeme ja suunata elanikkonna sot
siaalset arengut vaba aja sfääri kaudu* Järjest suureneb ette
võtete osa ом töötajate puhkuse sisustamisel*

Konkreetsete puhketegevuste planeerimiseks,vastavate kulu
tuste tegemiseks jne,, on vaja selle valdkonna arengutendentse 
prognoosida erinevate töötajate kategooriate кацра* seejuures 
tuleb lähtuda eeldusest, et puhkesoovide kujunemisel etendavad 
olulist osa isiksust iseloomustavad temnaed (augu, varnas, ha
ridus, eluorientatsioon jt*), kutsetöö ja elukeskkond* Pitsee
rimise käigus tuleks arvestada puhkuse sisustamise võimaluste
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arengut üldriiklikult ( ttsrleminõukogu, tervioholususteem jae»), 
territoriaaltiet (rajoonis, linnas) kui ka ametkondlikult (ühe sü* 
eteomi ettevõtete vaheliselt)»

Ettevõttes saab ja on otstarbekas hõlmata planeerimisega 
need puhke tegevused» mis lae eeldavad ettevõttepoolset organi* 
seerimist ning sisustavad töötajate puhkust nädalavahetusel või 
korralise puhkuse ajal* seejuures kerkib kolm ettevõtte зе!ьпко* 
heit olulist eesmärki i

1) puhkust tuleb käsitleda kui töötaja füüsiliste ja vein* 
sete võimete taastanise, tervise säilitamise ja tugevdamise va* 
kanditi

2) puhkus peab tagama isiksuse igakülgse areggui
3) heade puhke tingimuste loomine ettevõtte poolt soodustab 

töötaja ja ettevõtte vaheliste sidemete tugevnemist, kollektiivi 
kindlustamist»

Olukorra analüüsi Tartu Elamuehituskombinaadis alustame küsi 
mu ae st, kuidas on töölised rahul tuuliku saamise võimalustega» 
uurt rahulolematust avaldatakse ankeedivestustes sanatooriumi* 

tuusikute saamise üle x igast neljast töölisest kolm сю rahulole* 
matuc (tabel 5*5) • Tehases cm rahulolematuid mõnevõrra vähem * 
alla kahe kolmandiku» Ploneerilaagrituuõikute saamisega lastele 
ollakse pareidni rahul i neist töölistest, кеь on huvitatud pio* 
neerilaagrituusikust oli e Ihakombinaadis rahulolematuid 38,8 %, 
tehases jällegi vähem * 26,8 Insener*t6hniliste töötajate ning 
teenistujate arvamuste võrdlemisel tööliste omaga selgus, et kõi* 
gl võimalustega olid esimesed enam rahul»

1979. aastal saadi tsentraliseeritud korras 35 sanatooriu* 
mituuslkut, lisaks ostis ettevõte veel 10 tuusikut» Beale selle 
on Gruusias asuvas pansionaadis aastaringselt kasutada 1 voodi * 

koht, puhkekodutuusikuid oli kasutada 24, pttwerll^agrituu^iiru^

60
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Tabel 5.5

Tuusikute saamise ja puhkebaasi kasutamise rahulale* 
matate protsent

PBT

Jaaatoarituaituusikute saa* 
mine 76,5

^oneerilaagrituusikute 
3,"'. 38-6

iuhtebaaei kasutanise 
vöinales 54e0

- 53.2

26.S

48,2
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Ometi on Tartu išlamuehituskocibinaadi ametiühingukcxaitoel tUu
sikule realiseerimisega töötajatele suuri raskusi * ei leidu ka
sutajaid oma ettevõttes. Jelline vastuolu * ühelt poolt tööliste 
auur rahulolematus tuusikute saamise võimalustega ja teiselt poolt 
tuusikute kasutamata jätmine * võib omada kahesugust põhjendust t 
tuusikuid jagatakse halvasti vii on töötajad vähe informeeritud 
olemasolevatest võimalustest. Tartu llamuehituskombinaadis läbi
viidud ankeetküsitluses küll puudus eraldi küsimus informeeritu- 
ae kohta , kuid teistes ettevõtetes saadud tulemused näitasid, et 
informeeritus sedalaadi asjadest on reeglina puudulik» Hii pole 
olukord kombinaadis erandlik, vajab aga kollektiivi mitte kuigi 
suurt koosseisu ning vähest hajutatust arvestades siiski kiiret 
lahendamist.

Oks olukorra parandamise võimalusi ongi läbimõeldud infomat- 
siooni andmine puhkamisvõimalustest tuusikuga, tuusikute jaotami
se printsiipidest, samuti sellest, kes olid näiteks eelmisel aas
tal faktilised tuusikukasutajad, selline informeeritus soodustab 
olemasolevata võimaluste efektiivsemat kasutagist» Kaob ka alus 
kuulujuttude levimiseks»

;>dasi a juue tööliste arvamuse analüüsimisele puhkuse veetmi
se osas» Kestva puhkuse kohta saime järgmised andmed 8

1) kus veedeti põhiline osa oma viimasest korralisest puh
kusest? .

2) kuidas jäädi puhkusega rahule?
3) ku~ eelistatakse puhata»
Viimane korraline puhkus veedeti järgmiselt (mõlema ettevõt

te töölised koos) 8 •
maal sugulaste või tuttavate pool - ' 42,6 Я 
kodus - - 37>2 $
ilma tuusikuta turismireisil või matkal - 6,4 %



aianduskrundil või suvilas * 3»9 % 
sanatooriumis - 3,5 % 
tuusikuga turismireisil või
matkal - 2,8 % 
puhkekodus * 1,8 % 
puhkekodus perekonnatuusikuga * 1,1 Я 
asutuse puhkebaasis otepääl * 0,7 %
Toodud andmetest näeme, et 80 Я töölistest on puhkuse ajal 

olnud põhiliselt maal sugulaste või tuttavate pool ja kodus, 
ga ainult 20 £ töölistest kasutas puhkeasutuste teenuseid v6 
süstas omal initsiatiivil puhkuse aktiivsete puhketegevusteg 
see on märgatavalt vähem lati, teistes meie peolt uuritud e 
tea, samuti madalam kui Tartu Elamuchituskombinaadi ITB-1 
ulatujatel. Viimastest 48 Я sisustas oma puhke aega aktiiv 
ketegevustega# Vaid 9#2 % töölistest sai kasutada tuusik 
kaaise eeliseid (ITb-st js teenistujatest 15 %).

Võib leida mõningaid erinevusi antud Matameea kahe vaadel
dava ettevõtte vahel ja nimelt i tehase töölised on kombinaadi 
omadest rohkem sanatooriumitnüsiksid saanud (vastavalt 7,4 ja 
0,6 Я), puhkekodutuusikute osas on olukord vastupidine (0,8 ja 
4,4 %) (tabel 5*6). Ankeedivastuste põhjal võib öelda, et tuusi
kute saamisel on eelisolukorras olnud meestöötajad#

Vaatame, kas võib täheldada ealisi erinevusi puhkamis moodust» 
te valikule Tabelist 5.7 nähtub, et eakamad inimesed on rohkem 
käinud sanatooriumis ja puhkekodus või puhanud ema aianduskrundil 
ja suvilas. Seed üksikud, kes kasutasid puhkamiseks asutuse puh- 
tebeasi, olid **• Mtod. ,

паввз töötajaist jäi ome korralise puhkuse veetoisoga rahu
le. inkeedivastuaeä jaotuvad järgsiselt t

täiesti rahul - 31,1 %

11
Г Г

 И
1



xiwltave ja tegeliku puhkuse veetmine vahekord seentel ja naistel Tabel 5*6
Ü6 elueal)

tTtke

ПГ. Koht B/v

1. uenatoorluölti ьж

2» Puhkekodus KEE
RBT

3e Puhkekodus perekonnetuu- 
sikuga

НБК
RBT

4e Tuusikuga turltioireiall 
või matkal

■g
КВТ

5. Ilma tuusikute turiisti- 
xeisil või natkri

WfiX
RBT

6. Aianduaterundil, suvilas EEK
RBT

7. Mari sugulaste vii tuttu- M
RBT

8. Asutuse puhkebaasis 
Otepääl

ЖКХ
RBT

9, Kodus . LiiiK
R3T

MehedKõik Maised Mehed Kiik Saiaed

to< 
e • 

O
Cv 5?8 0,8

11,4
CM 1A 
• e 

ChcO
2,5 8,6 0,8 8,0 8,3I 0,6 ee 2,9 5,9 5,7
1.9 w 2,4 24,5 30,6

** w ee 30,5 45,7
Й «•

2,3
O
lCs.
• •

(Л
;А

6,5
2,9 CD

\0
• • \я

® 2,8
2,9

2.5 e» 3,2 1,8 2,8
5,8 5,8 5,7 5,9 2,9

сокх 
e e *1,9

40,0
18,4
18,7 e e

 
ei

iu

0,6 - 0,8 2,5 ee
0.8 w / 2,9 1,7 5,7

15.3 40.3 6,7 5,6
36,4 39,5 28,6 3,4 5,7

11t8
10» 8
1,6

3,1 •*

7,1
2,4

kjj
■хЗ
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Tabel 5.7

Erinevate puhtoiaooduste kasutajate kestaaine 
vanas aastates

Äfce Soovitav Tegelik
ns. Koht ек hbt üi ■

1. izmatooriuals
2. Puhkekodus

3. Puhke kodas рез?о kanna
luu sikuga

4. Tuusikuga turismixelall 
vol natkal

5. Ива tuusikuta turisoi- 
reisil vii matkal

5. iianduskrundil, suvilas

7. Mai sugulaste vii tut
tavate pool

8. ilaataae puhkebaasis 
Otepääl

9. Kodus

44,0 38,5 42,5 42,5
34,0 42,0 41,5 47,5

34,0 33,5 34,0 w

29,0 30,0 29,0 32,5

32,0 32,5 33,0 31.0

36,o 41,0 44,0 38,0

30,0 34,0 33,5 35,0

32,5 25,0 27,5 27,5

33,5 36,5 32,5 32,0
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pohli laelt küll . - ' 48,1 $,
põhiliselt nitte - 12,7 %
üldsegi mitte - 8,1 %
ahnlolu astmelt sarnanevad töölised ITB-le ja teenistujate

le. rahulolu sõltus kolge otsesemalt puhkuse veetmise moodusest. 
Hagu tabelist $.8 nähtub, olid enam rahuldust pakkuvateks tuusi
kuga turismireis ja EEK-i töölistel sanatoorium. Kõige vähem oifil 
rahul koduse puhkusega, эве on ka täiesti mõistetav, sest kodune 
miljöö ei luba end igapäevastest töödest - toimetustest välja lü
litada ning piiratud on puhkusele iseloomulike tegevuste ring. 
Analoogilised tulemused andis ha eelnev ITP ja teenistujate arva
muse analüüs.

lõistagi ei sae tegelik puhkus kõigil töötajail kattuda soo
vitava puhkuse veetmise moodusega ja seda väga mitmesugustel põh
justel ( puudub tuusiku saamise võimalus, tervislik seisund, pere
kondlikud põhjused jm.). Sotsiaalse planeerimise ühe põhieesmärgi
na ettevõtte elu selles sfääris võikski käsitleda tingimuste loo
mist, rahuldamaks võimalikult suure oaa töötajaskonna puhke soovid, 
ennekõike ettevõtte poolt organiseeritavate puhkainisviiside suh - 
tea. Järgnevalt vaatlemegi, kus töölised eelistaksid puhata.

Kõigi küsitletud kombinaadi ja tehase tööliste puhkuse soovid 
reastusid järgmiselt *
1. Puhkekodus perekonnatuudkugs - 26,9 % v
2. Maal sugulaste või tuttavate pool z - 18,4 %
3. Tuusikuga turismireisil - 18,0 %v
4. Ilma tuusikuta turlsKireisil või rattal - 9,2 %<
5. janatooriumis - 8,8 % V
S. Puhkekodus - 7,1 5Ь V
7. lodus . - 5,7 >
8. Aianduskrundil, suvilas ' - 3,2 %
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Tabel 5.6

Rahulolu erinevate puhkude veetmise iaoodu»tega
te ateiste alusel

Jrk»
ШС» Löödum как

1, anatoariuuKls M 2.9

2e zuhkakodus 3.e 2*0

3» Puhkekodus регек'ята tao si
kuga 3,7

4» Muusikaga turižsaireisil v8i 
maiteal 3.a 4.0

5. Ilma tuusikuta turitisiixeisil 
vii eatkal . M 3.4

6» Lianduskrtmdilf svviles 3,3 2,3

7. »aal sugulaste v61 tuttavate
3,3 ' 3,2

8» Asutuse puhkebaasis Otepääl 2*0 3^)

Э. 2*8 2,5
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1

9« Asutuje puhkebaasis Otepääl - 2,5 % v
IT2 ja teenistujate arvamuste põhjal koostatud järjestus oli 

eneEi-vähem sama, kuid aianduskrundid ja suvilas puhkamisele oli 
suurem osa täi.t sus jäetud ning koju soovis jääda vaid mõni üksik 
spetsialist ja teenistuja.

Kõrvutades soovitavat tegeliku puhkamise võimalustega (tabel 
$.6) näeme suuri lahkumiuskuid. 3/5 küsitletutest valis tuusikuga 
puhkamise mooduse, tegelikkuses sai seda kasutada vaid 9 %. Orga
niseeritud puhkuse veetmise võimalustest võlub töölisi (samuti ka 
ITf ja teenistujaid) perekondlik puhkus puhkekodus - selle valla 
iga neljas käsitleta. Kuid see on 25 korda (!) suurem praegustest 
tuusiku saamise võimalustest üks suuremaid defitslite üldse puhke- 
soovida realiseerimisel. Järgaised suuremad "käärid" on turia&ituu- 
siku saoaise võimaluse oaas 1 nõudmine ületab pakkumise kuuekord
selt. Puhkekodutuusikute osas ületab nõudlus pakutava neljakord
selt, sanatooriumituusikute oaas aga kabe poole kordselt.

Ise «ae puhkust korraldada eelistaks 40 % küsitletud töölis
test. Eelkõige läheksid nad maale või turismireisile (matkale), 
kael sugulaste või tuttavate juures puhkaks 2,3 korda vähem ini
meal, kui aee tegelikult praegu sünnib. Ka jääks korralise puhku
se ajaks koju senisest 6,6 korda vähem inimesi.

ittevõtõtevahelised erinevused eelistatuima puhkemooduse va
likul ei ole suured (tabel 5.6). Hii nagu tehase ГГР ja teenistu
jate, nii ka tööliste hulgas on aiandnskrundi ja suvila eelista
jaid rohkem kui kombinaadis. Ka on tehases mõneti suureni nõudlus 
perekannatuusiküte järele.

..emast tabelist võib leida ka erinevusi eneste ja naiste 
puhkesoovides. Maised vajavad enam kui mehed sanatooriumi- ja 
perekonuatuusikuid (näiteks 45,7 % tehase naistest valiks võima

luse korral perekonnatuusikn). Kehed aga cn naistest sagedamini
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vedinud turiämireisi, ükskõik siis, kas tuusikuge või ilma.
Võrreldes vanuse seost puhkemooduste eelistamisega näeme, 

et see on samasugune, nagu tegeliku puhkuse veetmise puhulgi (ta
bel 5.7). Vanem põlvkond eelistab sanatooriumi ja puhkekodu, ka 
aianduskrunt! ja suvilat; nooremad eelistavad reisimist.

Eelnevalt käsitlesine kestvat puhkust. Lühiajalise puhkuse 
(nädalavahetuste) vormidest väärivad esiletoomist puhkepäevamat- 
kad, laagrid ja kokkutulekud, väljasõidud loodusesse, ekskursioo
nide tegevus aianduskrundil, lemmikharrastusega seotud tegevused 
vetes õhu- (kalastamine, jahipidamine, orienteerumine), üritused 
ettevõtte puhkebaasis (sportlikud, kultuurilisad, seltskondlikud 
jne.). Ankeetküsitlusega kogutud materjalidest saame nende kohta 
järgalM andmeid : millised töötajate kontingendid ja kui suure 
osa aua vabest ajast pühendavad väljasõitudele või aiatööle; kes 
sooviks osaleda kombinaadi poolt korraldatavatest ühisüritustest 
nagu turismireiside matkad, ekskursioonid, väljasildud looduses- 
ae, jahil— või kaia'kaigud.

Tööliste hulgas on üheks populaarsemaks vabe aja veetmise 
võimaluseks väljasõidud loodusesse (loetletud 11 vaba aja koge 
vusliigi osas olid väljasõidud televiisori vaatamise järel tei
sel kohal). Ligi 60 % töölistest pühendab neile märkimisväärse 
osa oma vabast ajast (tabel 5«1). Väljasõite loodusesse võib kor
raldada mitmesugusel eesmärgil ja ori vormides ( seeni või marju 
korjama, jahile, suplema, suusatama jne.). Beid organiseeritak
se nii töökoha kaudu kui emal initsiatiivil (eriti kui omatakse 
isiklikku transpordivahendit). J*aegu ilmselt korraldatakse ette
võtte poolt väljasõite vähe, sest vaid 2 - 3 % töölistest märkis 
end nendest osalejateks (tabel 5«3), kuid kindlasti soovis kaasa 
sõita 53 Я EEK-i ja 40 S tehase töölistest, üsut suurem huvi on 
naistööliste hulgas, -uhteliselt vahe huvitatud on noertöölised
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(tabel 5*4). Ametiühlngukaaiteea väideti küll, et k&Lk busside 
taotlused väljasõitude karraldamiseks cm leidnud rahulolemist, 
kuid samas lisati, et tsehhide ja jaoskondade komiteed, kelle ot* 
aasaks ülesandeks ca sedalaadi üritusi algatada, pööravad vähe te* 
helepana väljasõitude organiseerialsale.

Veelgi suurem huvi on ekskursioonide vastu i praegu on osa
lejaid vald 6 % kombinaadist ja 2 Л tehasest, kuid huvilisi oleks 
vähemalt 2/3 kombinaadi tööliskonnast ning 59 % tehasest (tabel 
5*3)• Kombinaadis vanuse kasvuga huvi väheneb ( r » *0,21), teha* 
sea aga vastupidi * suureneb (r * 0,18) (tabel 5.4). 1979» aastal 
käis Tartu Elamukombinaati töötajaskond ekskursioonidel kahe bus* 
siga, lisaks võimaldati 30 % osamaksuga tuusikuid osta ekakuraloo* 
nlbiirooat 22*1 laime sel, 5 laisaest sai tuusiku Vabariiklikult a/ü 
keelteelt. x '

Turismireisidest ja matkadest võtaks osa iga teine tööline, 
ühistest väljasõitudest jahile või kalale osaleb praegu 7 * Ю % 
töölistest, veelgi tahaks osaleda 30 % kombinaadist ja 22 % teha* 
sest. Muidugi mõiste on jahipidamine ja matkamine põhiliselt вееэ* 
te harrastus, siiski märkis 2 naist kombinaadist end sellega juba 
tegelevat. ' #

Aiatööle pühendab väga palju aega 7 S küsitletud töölistest, 
31 % kombinaadi ja 21 > tehase omadest aga üsna palju (tabel 5»1)» 
Aiatöö on ühevõrra levinud harrastuseks nii mseste kui naiste hul
gas. Aiatöö harrastajaid leidub rohkem vanemate töötajate seas 
( r * 0,14 * O,19)« Aiatööd vanemas eas võib kasulikkuse poolest 
võrrelda spordiga nooremas eas. Huvi suurenemist aiatöö vastu va* 
neaas eas on viidanud ka teistes ettevõtetes läbiviidud uurimused. 
1 ohakal oa praegu 2 aianduskooperetiivi 40 liikmega, taotlus 70 
kohale Illile rajatavates kooperatiivides on esitatud ESI täitev* 
kuniteele.
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ttevõtte puhkebaasi Otepääl ( 50 kohta ) kasutatakse põhi
liselt ainult nädalavahetuse üritusteks. Ankeedi andmeil on pi - 
fceaat puhtust vald mõni üksik töötaja aastase puhtoebeemia vaat - 
nud. Pikemaks puhkuseks selline küllalt välke baas ei sobigi, 
sest mitmekesist tegevust leida on siin raske. Puudub puhkeaja 
organiseeritud sisustamine, kuna puhkajate kontingent on välke 
ning paratamatult ka organiseeritus madal. Puhkuse sisustamine 
on jäetud täielikult puhkaja enda hooleks. netõttu kulgeb tege
vus sellises baasis reeglina primitiivsetes vormides. Olles aa - 
geli seotud alkoholi tarvitamisega. Reaalselt palju rahkemat üks 
väike puhkebaas pakkuda ei suudagi.

:aitoaüftJa .1вга1йвя»4
Inimesele on üldiselt omane suhtlemisvajadus, ühtedel on see 

teravamini, teistel kõrgemini välja kujunenud. Küsimus seisneb 
selles, et luua võimalused selle vajaduse rahuldamiseks oma töö
kollektiivi raames ning tegevustes, ais omaks sotsiaalselt soo - 
vitavst sisu, nuhtlemisele orienteeruvat töötajate kontingenti 
on vaje siduda ettevõttega, vastasel juhul võivad nad väljuda 
kollektiivi sotsiaalse kontrolli eit ning leida oma energiale ra
kendust antisotsiaalsetes tegevustes, jeepärast oleks vajalik 
luua ettevõttes sot sisal « kultuuriliste ürituste süsteem, mis 
võib koosneda väga mitmesugustest tegevustest. Kõigepealt kuulu
vad siia lauamängud ( male, kabe, piljard, koroona, mõttemeister, 
rulett jt.), individuaalsed ja võistkondlikud viktoriinid. Lisaks 
televisioonis võistlevale eliitvõictkonnale tuleks mälumänge eden
dada ka ettevõtte alllülide vahel, öotsiael-kultuuriline tegevus 
võib baseeruda ka lemmikharrastusel (filateelia , fotograafia, 
plaatide kollektsioneerimine jne.), kusjuures põhiliseks ei ole 
mitte ainult tegevuse sisu vaid ka seda saatev suhtlemine. Ette
võtte naistöötajaid saab ühendada kodunduse ja kästtööharrastuae
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baasil. • -
Üheks perspektiivseks võimaluseks on klubiliste vormide d* 

seviimine. Klubi iseloomustab kindel liikmeskond, liidrite Me • 
masoiu, liikmete aktiivne osavõtt ürituste läbiviimisest. Võib 
luua ka formaalse organisatsiooni t klubisse kuulmist näitab 
üilsiepilet, sümboolne liikmemaks, märk, embleem, põhikiri jm. 
Klubid võivad olla soodustatud huvialade järgi, näiteks klubid 
teaduse ja tehnikahuviliste?.®, muusika*, teatri- või kinosõpra
dele, rahvusvaheliste suhete klubi, reisisõpredeklubl, noorte - 
klubi, klubi neile, kel aastaid ula 20 jne.. Huvialaklubide loo
sine teenib väga tähtsat sotsiaalset ülesannet * inimestes huvide 
äratamist, arendamist ja ^aimamist. Peab rõhutama, et huvid on 
ühiskondliku iseloomuga, s.t. inimeste suhtumist teatud objekti, 
nähtusesse võivad kujundada teised inimesed. .

Väga oluliseks tuleb pidada võimalust ettevõtte ühisüritus
tes osaleda koos perekmmaliikxaetega. ibraegu valitseb selles oaas 
-.uur defitsiit* - *

Taidluse erendemlael ettevõttes ei tuleks seada omaette ees
märgiks kõrgete kunstiliste tulemuste saavutamist, vaid oluliseks 
seavad isetegevuse teised funktsioonid, eelkõige süttimine ühi
se harrastuse pinnal.

Sotsisal -kultuurilised üritused peavad kujunema kollektiivi 
tea^wtamise keskuseks Mehhanismiks ba^esrudes isiksust igakülg
selt arendavail üritustel.

Kehakultuuri ja spordiliikumise arendamisel ei tuleks pee
nist rõhku panna võistlusspordile, vaid suund tuleks võtta ter
vistavale massispordile. ^ordiliikunise laiendamine peab toim- 
ва spetsiaalseid baase mittevajavate spordialade edendamise kau
du ? mitrõrd ettevõttel puuduvad omad sperdirajatised. briti pers
pektiivikateks võib pidada looduses harrastatavaid tervise spordi
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alasid (matkamine, suusatamine, orienteerusina). Vajalikud on 
terviüespardigrupid erinevatele töötajate kontingentidele kas 
il.tftiusilise ettevalmistuse gruppidena või siis teatud spordi
ala eelistavatena. Tööks tervisespordlgruppldege on vaja välja 
koolitada vastav kaader ning saral ajal mõelda ka selle kaadri 
stimuleerimisele.

xtteuse sisustamise osas nägime, et rohkem olid rahul need 
toutajsd, kes kasutasid organi seeritud puhkuse veetmise võras 
(puhtus muusikuga). Külge suurem rahulolematus valitses puhkaja
te seas, kes pidid koju jaama. Arvestades töö iseloomu Tartu 
l laBueaituakomDineattie, aga samuti Hnnalisi olutingimusi, on 
puhkuse ajata miljöö vaheldus äärmiselt tähtis. Praegu on enaa- 
progressiivseid ja töötajate poolt enamsoovltud vormid veel le
viku poolest vanemuses. olit püstitubki ülesanne ettevõttepool- 
seks abi osutamiseks töötajatele nende korralise puhkuse sisus
tamisel.

uuri võüaaiusl on ettevõttel töötajate lühiajalise (näda
lalõpu) puhkuse Korraldamisel. Ankeetküsitlus näitas, et tööta
jad on väga huvitatud linnalise keskkonna hülgamisest nädalava
hetuseks ja meelsasti sõidaksid loodusesse. Paraku organiseeri
takse ettevõttes veel ebapiisavalt väijsõite loodusesse, ekskur
sioone, matku, laagreid ja kokkutulekuid.

Ankeeti lülitatud küsimused võimaldavad põgusalt peetuda ka 
tööliste elamistingimuste! i elamispinna suurusel ja iseloomul, 
samuti olmemugavuste olemasolul. Blamistingimushe tähtsus kol
lektiivile ei vaja lähemat seletust. KEK puhul on neil aga eri
line koht, kuna paljud töötajad asuvad tööle ehituaegi sootud 
ettevõtteisas just korteri saamiseks.

Küaitlusandmetel on tööliste perekondade keskmiseks olemis- 
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piuta suuruseks SEK-is 7,5 и2, НВТ—s 8,7 m2 inimese kotita, s.t. 
alla НЛЬ linnadea kehtestatud kesköise elamispinna тоне! (9,0a2 
inimese kohta). Juba 1971.a. oli Eesti HžflF linnaelanike keskmine 
varustatus elamispinnaga 9,3 e2, aga seda eelkõige neis vabariigi 
väiksemate linnade arvel, kus on palju individuaalmaju.

Kasimise elamispinna suuruse järgi ühe perekonnaUikne kohta 
jagunevad vastanud järgmiselt (%-das)i

Ш BBT
kuni 3 m2 17,5 8,0
3,1 - 6,0 B2 30,0 35,2
6,1 - 9,0 m2 35,6 29,6
9,1 - 12,0 a2 11,9 16,0
üle 12 m2 5,0 11,2

iinjuurea ulgu lisatud, et ei mMfrertitaoadle ei praegu pael
tel (49,1 %) töölistel kasutada vaid üks tuba või pole sedagi, 
tehases on saoasugustes tingimustes 44,3 % töölistest. Pisut üle 
kolmandiku on mõlemas ettevõttes neid, kellel perekonna kasutada 
kaks tuba, ülejäänutel on siis kolm või rohkem tuba.

Heie poolt läbiviidud uurinuste andmetel võib peaaegu aune- 
suguseid * 1 inglötiгл nühfl Tallinnas» Vabariigi üha aaarisia
ettevMti|BiiehilekeoiiiUm ” Eesti Põlevkivi'1 töölistel on age ela- 
mtstingimused tublisti lahedamad, kusjuures nende kasutada olev 
elamispind on ke enam heakorrastatud kui meie kombinaadi ja teha
se tööliste oma. '

Ankeedile vastanud tööliste karteritest oli 2/3 keskküttega 
(EEK—is pisut vähem), 3/4 varustatud gaasi- või statsionaarse 
elektripliidiga, pooltes korterites on soe vesi (vt. Haas ankee
ti, lk.25). Jeejuures on peaaegu kõik näitajad EEK—la pisut hal
vemad kui tehases.

Korteri tüüpide järgi elab (Protsentides kõigist küsitletud
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töölistest)i
ВЕК НВТ

eramajas üürnikuna . 5,6 4,1
ühiselamus . 13,0 12,3
aewtkondlikus ühiskorteris 6,2 - 4,9
ihiskorteris kcmaianaalmajas 12,3 13,9
ametkondliku^ ainult ühele perele 
kuuluvas karteris 35,6 47,5
ковдашав!- või kooperatiivkorteris, 
tls kuulub ainult ühele perele 14,2 15,6
ühe pere eramajas 3,1 1,6
mujal 9,9 -

Toodud andmetest nähtub, et elamukombinaadi töölistest pool
tel je tehase töölistest peaaegu 2/3 - 1 on omaette karter või 
eramaja, ülejäänud elavad aiis kas ühiskorterites, ühiselamus vii 
allüürnikuna eramajas. aee näitaja peaks pälvima erilist tähelepa
nu, kuna eele maa sotsiaalse arengu programm, mida 00 välja kujun
danud viimased parteikongressid, näeb esmase ülesandena ette iga 
perekoma varustamise omaette korteriga, mia Деке ka nureati.se 
perekonnaelu tingimus, siinkirjeldatud olukord on aga omast kohast 
mõistetav 1 suur hulk töölistest on ehitajakutee ja töö Elaawhi- 
tuRkoRtonaadi* vai1nnd just sellepärast, et *<<n on võimalik kii
remini saada suhteliselt heakorrastatud omaette Plasti apini, võr
reldes paljude teiste elukutsete või asutustega.

dasl toome andmed, mis näitavad erinevusi elamispinnaga va-

nureati.se
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5» Mehhaniseeriialejaoskond 6,6

Tehaaes (e2 inimese kohta)

1. Administratsioon Ja osakonnad 7,5
2. Betooni-segusölm Ю,2
3* Raudbetoankonstruktsiocnl* tsehh 6,7
4. .««paneelide Ja oankablini* tsehh 7,2
5. Reaondi-nehhaanlkatsehh 10,2

KOekmine elamispinna saurus ühe laiasse kohta näitab, et
elai.ukanbinaadis on kõige pareaini varustatud elamispinnaga Vii- 
■istluejaodtcnna töölised, tollel ühe perekonnaliikme kohta tuleb 
6,4 a2 elaaispinda. Ka on nende hulgas külge enam neid, kes ela
vad omaette korteris ( kas ametkondlikus, kooperatiiv- v&L кесеш- 
naalkorteris) ja kõige vähem neid, tos elavad ühiaelanua. Järgne
vad insenerivörkude Ja sanltaartehniliste töö* jaoskonna tööllae< 
- tostaalne elamispinna suurus 8,1 m2 inimese kohta. Tuhases on eit 
elspineege varustatus kõrgee. Kii aa betooni-ssgus&tee Ja reecndl- 
nehhaanlkatsehfai töölistel keskmiselt 10,2 m2 elamispinda ühe lai. 
мае kohta. Betoonl-segusõloe töölistest elab peaaegu 3/* ®»t - 
kondllkus ainult ühele perekonnale kuuluvas korteris, reaondl- 
Mhhaoaikatsehhis Ja raudbetoonkonstruktsiooni* tsehhis on neid 
vastanutest pooled. ühiselamus elab reacndi-mehhaanikatsehhi ini
na ete at kuuendik, mis on ka kõrgeim näitaja.

ITM ja teenistujatel on elamispinda ühe inimese kohta võr
reldes töölistega pisut enam, kuigi seda ei saa *1* elamispinna 
beakorrastatuse kohta.


