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Kansanhuoltolautakunnan puheenjohtajalle
SIIRTOVÄEN LUETTELOIMINEN.

Koska siirtoväkiasiat ovat uudelleen järjesteltävinä Ministeriössä, lykkääntyy yhtenäisen,
pakollisen kortiston laatiminen kunnissa kaikesta päättäen vielä melko pitkälle eteenpäin, mut-
ta tästä huolimatta on kansanhuoltolautakuntien toimesta kunnittain hankittava siirtoväestä
tietoja entiseen tapaan. Tästä lähtien on säännöllisesti kunkin kuukauden 1 ja 15 päivänä lähe-
tettävä piiritoimistoon täydennysluettelo, joka sisältää tiedot siirtoväkeä koskevista muutok-
sista ja lisäyksistä, jotka ovat tapahtuneet sen jälkeen kuin aikaisemmat tiedot on tänne toi-
mitettu. Kukin kansanhuoltolautakunta voi menetellä oman harkintansa mukaan ja lähettää
joko luettelon, kortit tai henkilöllisyystodistukset. Piiritoimistolle olisi siis annettava maini-
tuin väliajoin vain ne henkilötiedot, mitkä täältä entuudestaan puuttuvat. Tällainen järjestely
vähentäisi suuresti piiritoimiston työmäärää. Vain sellaisissa tapauksissa, jolloin alkuaan laa-
dittu luettelo tai kortisto on osoittautunut siinä esiintyvien lukuisten virheiden ja puutteelli-
suuksien takia kerrassaan tarkoitustaan vastaamattomaksi, on uusi täydellinen luettelo tänne
toimitettava. Kunkin kansanhuoltolautakunnan on joka tapauksessa huolehdittava siitä, että
piiritoimistossa on kaikki ne siirtoväkeä koskevat henkilötiedot, joita on yksityisten kuntien
luettelossakin. Kunkin kansanhuoltolautakunnan tulisi mahdollisuuksien mukaan lähettää pa-
luupostissa tarkka ilmoitus siitä tavasta, millä tarvittavat henkilötiedot tullaan tänne toimitta-
maan, niin myös aika, jolloin viimeistään seuraava luettelo saapuu. Tämä olisi varsin tärkeä
tietää piiritoimiston töiden järjestelyn kannalta katsottuna. Nimet olisi kirjoitettava selvästi,
jotta voisi erottaa tarkasti toisistaan sellaiset yleisesti esiintyvät ja toisiinsa helposti sekaan-
tuvat nimet kuin esim. Rautanen, Rantanen, Kautonen, Routanen. Paitsi nimiä ja syntymä-
aikaa olisi ehdottomasti myös mainittava kotipaikka ja nykyinen osoite sekä lisäksi ammatti.
Ennenkaikkea on aluksi pakollisesti siirretyistä saatava piiritoimistoon mainitut tiedot sekä
merkittävä kunkin nimen kohdalle B, milloin on kysymys henkilöstä, jota ei piiritoimiston väli-
tyksellä avusteta. Erikseen voisi lyhyesti mainita, nauttiiko asianomainen palkkaa tai yleensä
jotain tuloa, reserviläis- tai muuta avustusta. Tilityksen yhteydessä on kulloinkin piiritoimis-
toon lähetettävä vapaaehtoisista avustettavista tarkat henkilötiedot, joista selviää avustuksen
saannin välttämättömyys. Jotkut kansanhuoltolautakunnat ovat lähettäneet kaikista vapaaeh-
toisistakin jatkuvasti tietoja piiritoimistoon. Toistaiseksi ei kuitenkaan piiritoimiston taholta
velvoiteta tällaisten henkilötietojen lähettämiseen, kun puuttuu vielä yhtenäinen, Ministeriön
vahvistama kortisto.

Piiritoimiston puoleen voidaan jatkuvasti kääntyä tiedusteltaessa henkilöitä, joiden olin-
p tikka on tuntematon, mutta joiden arvellaan olevan läänimme alueella. Tällöin on annettava
mahdollisimman tarkat tiedot, koska samannimisiä henkilöitä on kortistoissamme suuri määrä.
On ilmoitettava kaikki ne seikat, mitkä on jo luettelojen laatimisohjeiden yhteydessä esitetty.
Piiritoimistosta on myös saatavissa tietoja, mihin Viipurin läänin alueella olevien (kuntien

asukkaita on yleensä evakuoitu, niin myös k.o. alueiden kunnallishallintojen jakirkkoherranvi-
rastojen nykyiset sijoituspaikat.
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1) Koska laskuissa on esiintynyt ainakin tähän mennessä monenlaisia puutteellisuuksia,
kehoittaa piiritoimisto merkitsemään tavaralaskuihin erikseen tavaralaadun, tavaramäärän se-
kä henkilömäärän (aikuiset ja lapset) ja ajanjakson, joita varten tavara on tarkoitettu.

2) Samaan laskuun kuuluvat samaa tavaralajia koskevat pikkuerät voidaan yhdistää
yhdeksi.

3) Olisi suotavaa, että piirimiehet omalta osaltaan tarkastaisivat laskut, ennenkuin kan-
sanhuoltolautakunta ne hyväksyy.

4) Milloin vapaaehtoisesti siirtyneet joutuvat uudella tilapäisellä olinpaikallaan hädän-
alaiseen asemaan ja näin ollen avustuksen tarpeeseen, on kansanhuoltolautakunnan asiana ensi
töikseen ottaa selko, onko avustettava kotikunnassaan nauttinut köyhäinhoitoavustusta sekä
missä määrin ja missä muodossa se on tapahtunut. Kehoitamme yleensäkin avustusasioita
käsiteltäessä ottamaan tarkasti huomioon kansanhuoltoministeriön kiertokirjeissä N:o 46 ja
54 sekä selvityslomaikkeessa olevat ohjeet, joita viranomaisten tulee joka suhteessa noudattaa.

Koska käytännöllinen neuvontatyö on saatu läänissämme jo melko hyvään alkuun ja uusia
työntekijöitä, varsinkin käsityönneuvojia voidaan edelleen lähettää kuntiin, huomautetaan pii-
ritoimiston taholta, että kaikki neuvontatyössä mukana olevat naishenkilöt, jotka toimivat Lää-
nin Vapaan Huollon keskuksen valtuuttamina, ovat myöskin piiritoimiston hyväksymiä ja oi-
keutetaan heidät toimimaan oman alansa edustajina siirtoväenkeskuudessa, tarkkaamalla myös
muonituksen ja majoituksen järjestelyä sekä antamalla käytännöllistä opastusta sopivaksi kat-
somallaan tavalla ollen samalla kiinteässä vuorovaikutuksessa kunkin paikkakunnan johtavien
huoltotyöntekijöitten kanssa.

Piiritoimisto toivoo työn sujuvan joka suhteessa sovun ja yksimielisyyden merkeissä ja
kehoittaa kaikkia muita mahdollisia kotitalous- ja käsityöalalla toimivia ottamaan yhteyden
paitsi paikallisiin huoltoviranomaisiin myös mainittuihin keskusten lähetteihin. Kansanhuolto-
lautakuntien on huolehdittava toiminnan jatkuvastakeskittämisestä omalla alueellaan sekä tar-
peellisen yhdenmukaisuuden säilyttämisestä. Piiritoimisto kehoittaa kansanhuoltolautakunnan
puheenjohtajaa tiedoittamaan tänne jatkuvasti, keitä paikallisia työntekijöitä tai jonkun jär-
jestön lähettämiä kulloinkin toimii kunnan alueella. Samalla olisi ilmoitettava lyhyesti mah-
dollisuuksien mukaan heidän pohjakoulutuksestaan, ammattivalmennuksestaan sekä paikkauk-
sestaan. Ei ole paikallaan, että kukaan työskentelee pelkästään omin päin ja irrallisena, mui-
ta ohjaten siirtoväen keskuudessa. On kuitenkin toivottava, että kaikki voimat käytettäisiin
yhteisen asian hyväksi. Joka haluaa todella palvella tänä vakavana ajankohtana, löytää aina
sopivan tilaisuuden siihen, tarvitsematta jäädä odottamaan ulkoapäin tulevaa virallista kutsua
työhön.


