NÕUKOGUDEAEGSETEST NAISMEHHANISAATORITEST
Käesoleva küsimustiku koostamise eesmärk on saada mitmekülgset teavet
nõukogudeaegsete naismehhanisaatorite kohta, et paremini mõista tollase põllumajanduse ja
maaelu käekäiku. Nõukogude perioodil töötas mehhanisaatoritena märkimisväärne hulk naisi.
Kuna antud perioodist on enam kui veerand sajandit möödas, jääb neid naisi, kes töötamist
nõukogude perioodil mäletavad, üha vähemaks. Praegu on viimane aeg mälestusi koguda.
Küsimused on mõeldud naistele, kes on töötanud nii traktoristidena kui kombaineritena.
Küsimused puudutavad põllundust, maaparandust ja muidki valdkondi. Võib piirduda vaid
mõnele küsimusele vastamisega, kuid võite jutustada ka neist Teile olulistest seikadest, mida
otseselt küsitud ei ole ning tekst võib olla vabas vormis. Peale isiklike kogemuste
kirjapanekute võite vahendada ka teiste kaasaegsete mälestusi, märkides ära andmed tema
kohta.
Kuna nõukogude periood hõlmab peaaegu poolt sajandit, on oluline ajaliselt täpselt
määratleda, mis perioodist on jutt (stalinismiperiood, sulaaeg, stagnatsiooniperiood), veel
parem, kui on määratletud kümnend (viiekümnendad, kuuekümnendad jne).
Kogutud materjal säilitatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis. Need avalikustatakse
üldsusele kogude tutvustamise eesmärgil ning jäävad kättesaadavaks teadus- ja uurimistööks.
Et tulevastel põlvedel sellest materjalist kasu oleks, palume tööde alla märkida oma nime,
sünniaasta ja kontaktandmed.
Suunavad küsimused
● Millistes majandites Te töötasite (kolhoos, sovhoos)?
● Kui kaua ja mis aastatel Te töötasite?
● Kuidas Te oma eriala omandasite, millise kooli lõpetasite või käisite ka vastavatel
kursustel? Võimalusel kirjeldage palun õppetööd lähemalt.
 Kuidas Te sattusite majandisse tööle (suunati, elukoht seal vm)?
 Mis valdkonnale oli Teie majand spetsialiseerunud (taimekasvatus, loomakasvatus,
ehitus), kas toimus ka olulisi muutusi? Kas oli abiettevõtlust? Kuidas majandil läks
võrreldes teistega?
 Kas Teil tuli töötada traktoriga, kombainiga või mõlemaga, kas põllul, maaparanduses
või mujal? Kirjeldage lähemalt.
 Milline oli töökorraldus, kuidas nägi välja tavaline tööpäev?
 Millal Teil olid kõige pingelisemad perioodid, kui pikad olid siis tööpäevad, milline
oli töörežiim, kuidas peeti puhkepause?
 Kuidas ja mis alustel toimus majandis töötajate premeerimine?
● Kuidas toimus toitlustamine puhkepauside ajal, kas majand hoolitses ka selle eest?
● Kui suur oli Teie töötasu ja kuidas see aja jooksul muutus?
● Milline oli tööõhkkond, kuidas see mõjutas omavahelisi suhteid?
● Millist mõju avaldas töötamine Teie pereelule?
● Millised olid traktorite ja kombainide hoidmistingimused?
● Kuidas neid hooldati, kes hooldas?
● Kas ja kui tihti tuli traktoreid või kombaine remontida või välja vahetada, milliseid
marke Te kasutasite?
Mälestused palume saata või tuua Eesti Põllumajandusmuuseumisse, Pargi 4,
Ülenurme 61714, Tartu maakond.
Täiendavat infot saab Merlin Lumistelt telefonil 7383818 või e-postiga aadressil
merlin.lumiste@epm.ee ja Lembit Karult telefonil 7383818 või e-postiga aadressil
lembit.karu@epm.ee

