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Vakava aika vel-
voittaa. TT

JL Xistorian lehdet tietävät kertoa, että Suomen kansan tie läpi vuosi-
satojen on ollut koettelemusten tietä. Mitään tämä kansa ei ole saanut

ilmaiseksi, kaikki sen saavutukset ovat kysyneet raskaita uhreja ja hel-
littämätöntä ponnistelua. On kärsitty puutetta ja nälkää, mutta aina on
silti lopulta selviydytty ja kansa pelastettu tuholta.

Maamme elää jälleen vakavaa aikaa, joka kysyy kansaltamme altista
uhrimieltä. Nyt on meidän vuoromme näyttää, mihin pystymme, kun
isänmaan onni ja menestys on kysymyksessä. Muistettakoon, että vain
kansa, joka on valmis maansa puolesta taistelemaan ja paljon uhraa-
maan, on säilyvä kansakuntana toisten joukossa.

Nykyaikainen sota ei ole vain taistelua ase kädessä sotarintamalla.
Kotirintaman lujana pysyminen on maan riippumattomuudelle yhtä tär-
keätä kuin armeijamme sankariteot. Kotirintaman kunniakas tehtävä
on huolehtia siitä, että elintarvikkeiden tuotanto jatkuu tehoisana, jotta

sotilaamme eivät kärsi puutetta ja että niukat elintarvikevaramme tulevat
tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti jaetuiksi maan kaikkien kansalaisten
kesken.

On myönnettävä, että tärriä tehtävä on nykyisissä oloissa varsin vai-
kea. Sota, erittäin heikko sato ja katkenneet kauppayhteydet ulkomaa-
ilmaan ovat saattaneet kansamme taloudelliseen puristukseen, josta emme
kykene selviytymään,' ellei jokainen ponnista kaikkia voimiansa taiste-
lussa nälkää vastaan. Jotta vähäisistä elintarvikevarastoistamme riittäisi
kaikille, on ollut välttämätöntä säännöstellä kulutusta. Ellei näin mene-
teltäisi, seuraisi siitä nopeasti sekasorto.

Tuottajan
ja kuluttajan
annokset.

Maanviljelijäin oikeutta myydä tuotteitaan on monessa suhteessa täy-

tynyt rajoittaa kiusallisinkin määräyksin ja, säännöksin. On kuitenkin
muistettava, että velvoitukset eivät kohdistu yksinomaan maanviljelijä-

väestöön. Myöskään muut väestöpiirit eivät voi välttää sitä, että heidän
ennen nauttimiaan oikeuksia ja tottumuksia joudutaan supistamaan ja
heidän henkilökohtaista vapauttaan loukkaamaan. Maatalousväellämme



on tosin huolia ja murheita tarpeeksi, mutta sillä on kuitenkin se suuri
etu asutuskeskuksien väestöön verrattuna, että elintarvikkeita on riittä-
västi. Miten suunnatonta huojennusta elämän huoliin tosiaan merkitsee
se, että jokapäiväinen leipä on turvattu, sen tietää vain kulutuskeskuk-
sen asukas, joka tuntikausia jäätävässä pakkasessa joutuu odottamaan
saadakseen niukat annoksensa ostetuiksi, eikä sittenkään aina saa. Ei
ole helppo elää sen ajatuksen ahdistamana, että ruoka loppuu tänään
kesken, eikä ole tietoa, mitä huomenna pöytään pantaisiin.

Säännöstelyn alaisten pääelintarvikkeiden maaliskuun annokset ovat

seuraavat:

_
'.. . KuluttajaTuottaja-

Tarvike perheen Lapsi Laps j Kevyen Eritt. rask.
jäsen alle 7v. 7—16 v. työntekijä työntekijä

Viljaa tai viljatuotteita
kg/kk:ssa .... 15,0 6,0 7,5-9,0 7,5 15,3

Maitoa dl/päivässä *) 6 6 6 2 2
Voita g/kk:ssa 600 500 500 300 500
Lihaa kg/kk:ssa . 2,5 '0,650 0,650 0,650 1,300
Sokeria kg/kk:ssa **) 0,750 1,0 1,0 1,0 1,500

Tuottajan ja erittäin raskaan työn tekijän korttiannokset eivät sanot-
tavasti eroa toisistaan. Sen sijaan on ero kevyen työn tekijän ja tuottajan
annoksilla hyvin suuri. Eroa lisää vielä se, että edelläesitetyt luvut eivät
anna oikeata kuvaa tuottajan ja erittäinkään asutuskeskuksessa elävän
kuluttajan saamien elintarvikemäärien suhteesta, koska useat säännös-
telyn ulkopuolella olevista tärkeistä elintarvikkeista, esim. kuorittu maito
ja piimä, puuttuvat kulutuskeskuksista miitei kokonaan, ja usein on mah-
dotonta saada edes perunaa. Myöskään lihaa ei ole aina saatu kortti-
annostakaan.

Vertailussa on edelleen huomioonotettava, että tuottajatalouksissa saa-
vat kaikki taulukossa mainitun suurimman annoksen, työn laadusta ja

*) Kaikki alle 1 v. lapset 1 ltr. päivässä.

■ **) Kaikki alle 6 kk ikäiset lapset saavat sokeria 1,5 kg kuukaudessa.



henkilön iästä riippumatta, kun sen sijaan kulutta]atalouksissa erilai-
sessa työssä olevilla ja eri-ikäisillä on erilainen kortti. Näin esim. ras-
kaan työn tekijäin annoksien näennäinen runsaus tulee vain melko rajoi-
tetun kuluttajapiirin hyväksi. Myös on huomattava, että esim. tehdas-
työläiset varsin monissa tapauksissa tekevät nyt sotatilanteen aikana 12
tunnin työpäiviä. Heidän työpäivänsä on tällöin täysin rinnastettavissa
maatalouden pisimpään yleiseen työpäivään.

Maito on tärkeä
ravintoaine.

On suotavaa, että tuottajille edelleenkin varataan runsaammat annok-
set kuin kuluttajille palkkioksi siitä, että he ovat elintarvikkeita tuot-
taneet. Ellei näin menetellä, vähenee harrastus tuotannon ylläpitä-

miseen. Muistakoon kuitenkin jokainen, joka saa syödä kyllikseen, että
tämän edun vastapainoksi hänen odotetaan luovuttavan kaikki liikenevät
tuotteensa säännösteltyyn kulutukseen.

Suomen kansan tärkeimpiä ravintoaineita on maito. Kaikkina aikoi-
na on meillä totuttu käyttämään runsaasti maitoa ja maitotuotteita.
Vaikeata onkin ajatella ihmisen tulevan pitempää aikaa toimeen pohjoi-

sessa ilmastossamme ilman maitoa. Maito on ollut kansamme tärkein vi-
tamiinilähde talvisaikaan. Ennenkaikkea lapsille on maito välttämätöntä.

Nykyinen raskas aika on erityisen kovakouraisesti kohdellut karja-

talouttamme. Lehmäkantamme on jo nyt vuodesta 1939 vähentynyt noin
25 %:lla ja tulee edelleen kulumassa olevana vuonna supistumaan. Mai-
dontuotantomme on sodan ja heikon rehusadon takia alentunut vielä
enemmän kuin lehmämäärä, se arvioidaan enää puoleksi rauhan ajan

tuotannosta. Kun lisäksi otetaan huomioon, että ennen sotaa ulkomailta
margariinin raaka-aineina säännöllisesti tuotiin enemmän ravintorasvoja

ja niiden tuotantoa lisääviä väkirehuja kuin maasta vietiin voita ja että
tuontimahdollisuudet nykyisin ovat sattuman varassa, ymmärtää jokai-
nen, miten vakava tilanne on. Turvataksemme ennenkaikkea taistelevan
armeijamme ja lapsiemme maidon ja rasvan tarpeen edes jotenkuten, on
välttämätöntä, että samalla kun tehdään kaikki voitava tuotannon yllä-
pitämiseksi, mahdollisimman suuri osa maidon ja voin tuotannosta toimi-
tetaan säännösteltyyn kulutukseen.

Maidontuotannon
mahdollisuuksia.

Maidontuotannon lisäämismahdollisuuksiamme kulumassa olevana
sisäruokintakautena rajoittavat käytettävissä olevat rehuvarat, jotka tun-



netuista syistä ovat varsin niukat. Valitettavasti on rehuselluloosankin
saanti kohdannut erittäin suuria vaikeuksia, joten kysyntää ei läheskään
ole voitu tyydyttää.

Tämän hetken tilanne ei kuitenkaan saisi estää meitä suunnittelemasta
niitä toimenpiteitä, joilla rehuvaroja ensi ruokintakaudeksi voitaisiin pa-

rantaa. Ennenkaikkea kiintyy tällöin huomio niitto- ja laidunnurmiin,
jotka tuottavat 2/3 karjan rehusta. Tehostamalla laidunviljelystä, kqr-

jaamalla niittonurmien sato riittävän nuorella kasvuasteella sekä val-
mistamalla AIV-rehua on mahdollista helpottaa rehutilannetta ja ennen-
kaikkea parantaa valkuaistasettamme. Jokaista lypsylehmää kohden olisi
valmistettava vähintään 2.000 kg AIV-rehua, josta ainakin puolet var-
muuden vuoksi olisi valmistettava alkukesän heinänurmesta. Tämä AlV-
rehumäärä olisi pyrittävä käyttämään karjalle siten, että sitä syötetään

verrattain runsain annoksin heti poikimisen jälkeen, esim. 15—20 kiloa
lehmää kohden päivässä. 2.000 kilon valmistusmäärä riittäisi tällöin syö-

tettäväksi runsaasti 100 päivän ajan," jolloin maidontuotanto on korkeim-
millaan. Näin käytetyn AIV-rehun turvin voitaisiin useassa tapauksessa

poikimisen jälkeisenä aikana saavuttaa 12—18 kilon päivätuotantoja,

mitkä saavutukset siis monasti vastaavat lehmän koko maidontuotanto-
kykyä.

Varmaankin moni tätä lukiessaan itsekseen tuumailee, että kyllähän

sitä voidaan kirjoittaa suurrynnistyksestä AIV-rehun valmistuksen hy-

väksi, mutta suunnitelman toteuttaminen käytännössä on monin verroin
hankalampaa. On myönnettävä, että tällaisessa väitteessä on paljon perää.

Voi sattua jälleen samanlainen kesä kuin viime kesä, jolloin osaksi oma
sotamme, osaksi kuivuus suuresti ehkäisivät monen vakavat aikomukset
laajentaa AIV-rehun valmistusta. Kuitenkaan tällaisen tilanteen toistu-
minenkaan ensi kesänä ei saa estää meitä tekemästä suunnitelmia AlV-
rehun valmistuksen lisäämiseksi ja ryhtymästä ajoissa tarpeellisiin toi-
menpiteisiin. Ennenkaikkea on tärkeintä, että AIV-liuosta tilataan ajoissa,
jo nyt, jotta AIV-liuosta valmistavat tehtaat, jotka nykyisin tilauksien
puutteessa eivät ole käynnissä, saataisiin pian uudestaan toimimaan. Jos
tilaus jätetään myöhään, ei ole varmaa, saadaanko tavara nykyisten kul-
jetusvaikeuksien takia ajoissa perille toimitetuksi.



Maidon ja voin
säännöstelty
käyttöjä kauppa.

Äskettäin astuivat voimaan valtioneuvoston uudet maidon ja maito-
taloustuotteiden kauppaa koskevat säännökset. Kun nämä määräykset

monin tavoin kohdistuvat tuottajiin, on syytä selostaa niistä tärkeimmät
kohdat.

Omaa talouttaan varten saa karjan haltija päivässä varata litraa
täysimaitoa jokaista ruokakuntaansa kuuluvaa yhtä vuotta vanhempaa

henkilöä kohden. Ehtona on kuitenkin se, että he asuvat tilalla. Vuotta
nuorempien lapsien sallittu maidon käyttö on 1 litra päivässä. Myöskin

kotieläimilleen on karjan haltijalla oikeus varata jonkin verran täysi-

maitoa. Jokaista elonomaksi otettua vasikkaa kohden saadaan käyttää

enintään 200 litraa, sekä jos emakolla on samanaikaisesti syntyneitä por-

saita enemmän kuin 10, niille porsaille, jotka ylittävät tämän lukumää-
rän, 3 desilitraa päivässä porsasta kohden kuuden viikon aikana. Jos siis
pahnueeseen kuuluu 11 porsasta, sallitaan käyttää 3 desilitraa, jos por-

saita on 12, saadaan antaa 6 desilitraa jne. Teurasvasikoille on täysi-

maidon anto kielletty.

Karjan haltija saa vaatimatta ostokortin kuponkia luovuttaa maitoa
muonaväelleen ja tilalla tai sen läheisyydessä asuvan eläkeläisensä ruoka-
kunnan jäsenille yhtä paljon kuin omaan talouteensa. Ostokortin ku-
ponkia vastaan saa karjan haltija myydä maitoa ainoastaan tilan lähei-
syydessä asuville henkilöille, jotka noutavat maidon tilalta. Tinkimai-
don lähettäminen on kokonaan kielletty.

Jotta osa kansastamme ei .aliravitsemuksen takia joutuisi kärsimään
heikentyneestä työkyvystä ja terveydestä, on mahdollisimman suuri osa

maidontuotannosta toimitettava meijeriin tai kulutusmaitona maitoliik-
keeseen asutuskeskuksessa. Tässä mielessä on säädetty, että karjan hal-
tija, joka vuonna 1939 tai sen jälkeen on vienyt maitoa meijeriin, ei ilman
kansanhuoltopiirin toimiston lupaa saa siirtyä toimittamaan ylijäämä-

maitoa muualle. Ne karjan haltijat, jotka vuonna 1939 tai sen jälkeen

ovat luopuneet meijeristä, ovat velvollisia uudelleentoimittamaan maitonsa
sinne. Kansanhuoltopiirin toimisto voi myös velvoittaa karjan haltijan

lähettämään maitonsa meijeriin tai kulutuskeskukseen, vaikka hän ei
aikaisemmin näin ole tehnyt, mikäli kulkuyhteydet sen sallivat.

Myös kotivoin käyttöä ja myyntiä on ollut pakko rajoittaa. Karjan



Taistelurinta-
mamme ei murru,
myös kotirintaman
on kestettävä.

/

haltija, jolle ei ole jaettu voikorttia tai joka ei saa meijeristä hänen
ruokakunnalleen kuuluvaa voiannosta, on oikeutettu käyttämään koti-
voita 600 grammaa kuukaudessa jokaista ruokakuntansa jäsentä kohden.
Karjan haltijan muonamies ja tämän ruokakuntaan kuuluva, tilan työssä

käyvä henkilö, joka on syntynyt ennen vuotta 1925, on niinikään oikeu-
tettu käyttämään 600 grammaa kotivoita kuukaudessa. Mikäli ruoka-

kunnan jäsen ei käy työssä, on annos sama kuin kuluttajan saama määrä,
nykyisin (helmikuussa 1942) 300 grammaa kuukaudessa. Muonamiehen
perheeseen kuuluvien v. 1925 tai myöhemmin syntyneiden lasten kuu-
kauden annos on 500 grammaa. Ylläolevat määrät saattavat muuttua
sikäli kuin maan rasvatilanne vaatii tai myöten antaa.

Korttia vastaan saa karjan haltija luovuttaa kotivoita tilallaan
ainoastaan eläkeläisilleen sekä kansanhuoltolautakunnan luvalla myös

muille paikkakunnan kuluttajille.

Kaikki kotivoi, joka jää edellämainituista tarkoituksista ylitse, on
myytävä voin vähittäiskauppaa harjoittavalle liikkeelle ostokuittia vas-
taan.

Edellä lyhyesti selostettujen määräyksien tarkoituksena on tietenkin
edistää maidon ja maitotaloustuotteiden tuloa kauppaan. Ne tuntuvat

ehkä monen mielestä kamariviisauksilta ja tarpeettoman pikkumaisilta.

Asianlaita on kuitenkin se, että kun yleensä talouselämään puututaan, ei
ikäviltä tuntuvien pykälien laatimista ja vapautta rajoittavien mää-
räysten antamista voida välttää. Näitä pykäliä arvosteltaessa on kerta-
kaikkiaan muistettava, että tilanne on niin vakava, että jokainen maito-
tilkka ja voinokarekin on saatava säännösteltyyn kauppaan.

Varmaan yksi ja toinen tätä lukiessaan ajattelee, että mistäpä kan-
sanhuoltoviranomaiset tietävät, vaikka kulutankin jonkinverran enem-
män kuin on luvallista tai myyn tuttaville ja kylänmiehille ohi mää-
räysten. Eihän kansanhuoltolautakunta voi lähettää tarkkailijaa joka

lehmän viereen mittaamaan ja punnitsemaan. Ehkäpä moni tuumailee
niinkin, että minun karjani tuotanto on niin vähäistä, että on „yhtä tyh-

jän kanssa" ryhtyä sitä kauppaan toimittamaan.
On selvää, että vaikka määräykset olisivat kuinka tarkat ja niiden

valvonta tehokasta, niin se, joka haluaa salakauppaa harjoittaa, onnistuu
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jossain määrin myymään tuotteitaan sivu laillisen
tien ja määrättyä korkeampaan hintaan. Muista-
koon kuitenkin jokainen, joka tälle tielle lähtee,
että hän samalla auttaa säännöstelyä rikkovia
ihmisiä hankkimaan itselleen kuria ja järjestystä
noudattavien kanssaihmisten ravinto-osuuksia. Jo-

kainen, jollaon omainen rintamalla, pitäköön mielessä, että mitä suurem-
maksi salakauppa paisuu, sitä vähäisemmäksi käy myös sotilaittemme
muona. Maamme taistelee olemassaolostaan, ei yksin sotarintamalla, vaan
myös kotiseudulla. Ken kiskurihintojen houkuttelemana salakauppaan

sortuu, ottakoon varteen, että hän tällä menettelyllään lisää tyytymättö-

myyttä molemmilla rintamillamme. Hän muistakoon, että hän siten toimii
vihollisen hyväksi ja heikentää sekä armeijan että kotirintaman kestä-
vyyttä.

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö meidän sankariarmeijamme kykenisi
pitämään puoliaan vihollisen laumoja vastaan. Pitäköön kotirintama vel-
vollisuutenaan, että myös sen rintamaosa kestää.

Suomelle on sarastamassa uusi onnellinen huomen, jolloin idän ainai-
nen paine on murskattu. Pitäkäämme huolta siitä, että sen polven mie-

het ja naiset, joiden tulee tätä onnellisempaa isänmaatamme rakentaa
ja asua, ovat sielullisesti ja ruumiillisesti täysipainoisia kansalaisia. Jo-
kainen väestöryhmä on osaltaan tästä vastuussa, mutta aivan erityisen
suuri vastuu lankeaa maatalousväestön osalle, jonka käsissä on elintar-
vikkeiden tuotanto ja josta suureksi osaksi riippuu, voidaanko elintarvik-
keet jakaa oikeudenmukaisesti. Palautettakoon mieliin, että vuosina 1917—
1918 syntyneet ikäluokat, jotka ensimmäisinä ikävuosinaan olivat ali-
ravittuja, ovat läpi elämän pysyneet ruumiillisesti ja henkisesti huonompi-

kuntoisina, mikä on ilmennyt mm. kutsunnoissa. Tämä ilmiö ei saa nyt

toistua. Nälänhätä ja sen tuhoisat seuraukset on pidettävä kansastamme
loitolla niin köyhän matalasta majasta kuin varakkaan asumuksesta, niin

kulutuskeskusten kuin maaseudun kaikista kodeista. Kansamme muo-
dostaa yhden suuren ja yhtenäisen perheen, jonka jokaiselle jäsenelle on

taattava riittävä ravinto — siihen suuntaan kulkee tuottajan tie tällä
hetkellä.

Helsinki 1942. Painatus Oy


