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Maamme viljavarat ovat yleensä vähäiset. Useat kulututuskeskukset ja maalais-
kunnat ovat jo viikko- jopa kuukausimäärin saaneet kärsiä leivänpuutetta. Ponnistukset
saada viljaa tuotetuksi ulkoa eivät vielä tähän asti ole onnistuneet siinä määrin, että
sitä tietä voitaisiin ensi hätään apua antaa. Jonkun aikaa on meidän vielä tultava toi-
meen omassa maassa olevan viljan turvin, ja niinpä on puutetta kärsivien seutujen aut-
taminen niiden kuntien ehdoton inhimillinen velvollisuus, jolla on viljaa yli oman lähim-
män tarpeen.

Maassa löytyvien viljavarojen tasaista jakoa vaikeuttaa suuresti se, että Elintarve-
lautakunnat yleensä ovat laiminlyöneet tehtävänsä. Suomen Kansanvaltuuskunnan mää-
räystä helmikuun 3 päivältä 1918, että elintarvevarastojen tarkastuksen tuloksista on

annettava tieto Suomen Kansanvaltuuskunnan Elintarveasiain Osastolle saman kuun 20
päivään mennessä, eivät läheskään kaikki Elintarvelautakunnat ole noudattaneet. Ja
kuitenkin, jotta kaikkein huutavinta hätää voitaisiin lieventää, olisi tiedot inventoimisen
tuloksista mitä pikemmin saatettava Kansanvaltuuskunnan Elintarveasiain Osaston käy-
tettäväksi.

Koska inventoimisen tuloksista tilastoa laadittaessa on välttämätöntä, että Elin-
tarvelautakuntien tekemät ilmoitukset ovat saman suunnitelman mukaan laaditut ja koska
Elintarveasiain Osastolle tähän asti saapuneet tiedot eivät monastikaan tässä suhteessa
ole olleet tyydyttäviä, kehottaa Elintarveasiain Osasto Elintarvelautakuntia antamaan
inventoimista koskevat tiedot tammikuun 7 päivänä toimeenpantavaksi määrättyä elin-
tarpeiden inventoimista varten laadituilla yhteenvetokaavakkeilla. Elintarvelautakuntien
on siis Elintarveasiain Osastolle palautettava sekä pääyhteenveto syömäviljavaroista,
kaavake 26, että yhteenvetokaavakkeita 23, 24, 25, 27, 28, 29 ja 30, kutakin yksi sel-
lainen kappale, jonka sarekkeisiin on merkitty ne loppusummat, jotka ovat saadut yh-
teenlaskemalla yhteenvetokaavakkeiden vastaaviin sarekkeisiin tehdyt eri ruokakuntien,
liikkeiden y. m. antamat ilmoitukset elintarve- ja muiden tarveaineiden varastoista. Jos
joku Elintarvelautakunta ei nykyisen tilanteen vuoksi olisi vielä saanut kaikkia näitä
kaavakkeita taikka jos lähetetyt määrät eivät olisi riittäneet jonkun Elintarvelautakunnan
tarpeisiin, olisi siitä Elintarveasiain Osastolle viipymättä ilmoitettava.
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Kaavakkeiden täyttämisessä on noudatettava Elintarvelautakunnille jaetussa kierto-
kirjeessä N:o 20 annettuja ohjeita huomioon ottaen lisäksi seuraavat seikat:

1) koska Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä tammikuun 31 päivältä
1918 on säädetty takavarikoitavaksi puolet ensi syksyä varten varatusta

siemenrukiista Uudenmaan, Hämeen, Turun- Porin ja Mikkelin lääneissä sekä
Viipurin läänin eteläosassa eteläpuolella Vuoksen vesialuetta, on näin kulu-
tusta varten saatu lisävilja otettava lukuun syömäviljavarastojen suuruutta

määrättäessä;
2) koska elintarpeiden tarkastuksia on todennäköisesti tapahtunut tammikuun

7 päivän jälkeenkin on kaavakkeisiin merkittävä se aika, jolloin inventoimi-
nen todella on suoritettu sekä

3) että koska kulutuskausi on Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä tam-

mikuun 31 päivältä 1918 lyhennetty neljäksi kuukaudeksi eli siis määrätty
kestäväksi kesäkuun 1 päivään, on Elintarvelautakuntien alueensa syömä-
viljantarvetta laskiessaan noudatettava tätä laskuperustetta.

Koska kaavakkeiden oikeaan käsittelemiseen ja täyttämiseen vaaditaan sekä huo-
lellisuutta että laskutaitoa, on Elintarvelautakuntien, silloin kun tarvis vaatii, otettava
kyvykkäitä henkilöitä avukseen.


