
Parannusten
aikaansaamiseksi kodinhoidon pii-
rissä vaaditaanyhteistä ponnistelua.

Juhlapuhe,
jonka maaherra Pehkonen piti Kainuun emäntäpäivillä.
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Maaseutukodin hoitaja tarvitsee avukseen neuvontaa ja
yhteistoimintaa maataloustuotannon eri aloilta.

Vähävaraisissa kodeissa olisi pyrittävä ansiotöis-
tä riippumattomampaan asemaan ja
omavaraisuuteen.

Varsin usein saattaa tuntua kuin
sellaisesta yhteisestä edistystyöstä,
mikä tarkoittaa kotien kaikinpuo-
lista kohottamista, ei olisi tarkoi-
tettua hyötyä. Saatetaanpa helposti
käsittää niinkin, että silloin on
kaikki tehty, kun aamuilta, nous-
taan varhain, kuten maaseutuelä-
mässä kodin nainen joutuu teke-
mään, päivä aherretaan askareissa
ja illalla väsyneenä mennään levolle.

eivät ole esim. raha-arvoissa mää-
riteltäviä, on sittenkin saavutettu
kehityksen mukana huomattavia tu-
loksia. Tällaisesta esimerkkinä voi-
daan mainita pikkulasten kuollei-
suuden alentuminen. Kun vielä tä-
män vuosisadan alussa kuoli maas-
samme kutakin 1000 elävänä syn-
tynyttä lasta kohden alle 1 vuo-
den vanhana n. 120, oli vastaava
luku vuosina 19201930 keskim. 93,
mutta v. 1936 vain 67,4. Ja kehit-
tyneimmissä lääneissä se oli viime
mainittuna vuonna vain n, 50. Tä-
män kehityksen kautta on saavu-
tettu tuloa, jonka kautta sääste-
tään kansakunnalle paljon elämää.
Tämä on sitäkin tärkeämpi saavutus
kun kuolemanvaara ensi ikävuodella
muuten on kutakin ikäkaudella
elävää 1000 henkilöä kohti yhtä
suuri kuin mitä se on 70 ikävuo-
della.

Varsinkin maaseutuelämässä
saattaa kodinhoidossa tuntua
kehitys usein liian vähäiseltä.

Voidaan kuitenkin osoittaa, mi-
tenkä nykyisin lenmät tarkastus-
vkdistvskarMzsa Ivpsävät melkoista
enemmän kuin muutama vuosikym-
men sitten. Lamoin voidaan tilasto-
tiedoilla näyttää, että vilMvs on
laajentunut ja jokainen nentaari
tuottaa entistä enemmän arvok-
kaampia satoja kuin ennen. Klutta
myös Zellaisilla aloilla, ini«sä tulokset

Ei ole syytä näinollen vähek-
syä yhteistä ponnistelua ko-



dinhoidon piiriin kuuluvissa
asioissa parannusten ja kehi-
tyksen aikaansaamiseksi.

Työtä on vain kehitettävä ja siihen
vedettävä aina uusia koteja ja voi-
mia.

Kodinhoitopiiri maakuntaelämäs-
sä on yleensä laajempi kuin kes-
kusasutuksissa. Maaseudulla koti-
talous yleensä myös tuottaa itse
osan niistä tavaroista ja tarvik-
keista, mitä se käyttää. Se ei ole
niin paljon »puntarinalaista» kuin
on kotitalous kuluttajapiireissä.
Se on maaseudulla sitä enemmän
tuotantotaloutta, jossa määräävänä
ovat tuotantoedellytykset ja tuo-
tantohinnat. Tämä tekee myös sen,
että taloudelliset edellytykset ovat
maaseudun kotitaloudessa aivan
toiset kuin kulutuskeskuksissa. Maa-
seudun kotitalouden hoito liittyy
näin ollen läheisesti maatilatalouden
tuotantoon. Siitä syystä vaaditaan-
kin, että maaseutukodin hoitaja
saa avukseen neuvontaa ja yhteis-
toimintaa maataloustuotannon eri
aloilta. Tämä on tärkeätä siitäkin
syystä, että

suomalaisessa maataloudessa
nainen — maatalousnainen
— suorittaa jopa aina 70 pros.
maatalouden eri töistä.

IVlaatalouLnainen kotinza QoitaMna
tarvitBes näin ollen tuntea olla
selvillä ei ainoaztaan antaa«ti
otettuna kotitaloudezta vaan iopa
inaatilatalouäeZta kokonaizuul!e«-
«äänkin. ?uutarQa,nvilielvk«eZ«ä tu-
lee hänen tuntea kasvien elintoi-

inuokkauZ, lannoi
inintaan liittyvät monet tekijät

ia, «aa<la näiZzä inaatalousneuva-
Jankin apua. Vaatekasvien viljelyk-
sessä on laita samoin. Kotieläinhoi-
dossa on tarpeen kaikki se toiminta,
niitä maanvilielvziieura «uorittaa
kariannoitakouluien zekä kariannoi-
tokonzuientin ia karianhoicionneu-
vojien avulla. Rakennusten suun-
nittelussa ia sisustuksessakin tarvit-
«ee kodinnoitaia saada rakennuz-
alan neuvontaa ia tukea. Kun maan
vilielvsseuraila on maatalouden eri
alojen toimihenkilöitä palveluksen-
«aan, edellyttää niiden käyttäminen
mvö? :naa33utukQtien taloudellisten

edellvtvLtSN kohottarnizeksi, että
maatalouden ia siihen liittyvän ko-
titalouden ediztäinistvö on ke«kitet-
tv samaan iäriestöön.

On kieltämättä niin, että maaseu-
tukotien ja niissä kodinhoitajien
aseman kohottaminen edellyttää
maatalouden tuoton lisääntymistä.
Tämän tuntevat hyvin kotien hoita-
jat. Kuta parempi on hyvinvointi,
sitä parempi tilaisuus on järjestää
koti nykyaikaisin välinein ia varus-
tein entistä mukavammaksi ia saada
kodinhoitajankin asema helpommak-
si. Siitä syystä

on myös vähävaraisissa ko-
deissa pyrittävä ansiotöistä
riippiiißaiieKiampa.au ase-
maan ja omavaraisuuteen.

Hyvätkin ansiot menevät yleensä
päivän kulutukseen, mutta omava-
raisuus takaa toimeentulon myös
siksi ajaksi, jolloin ei ansiotöitä ole.
Ja jos koti on omavarainen, voidaan
myös ansiotyössä käyvän perineen
jäsenen ja hevosenkin evästys aina-
kin osaksi tehdä omasta taloudesta.
Ruoan ja rehujen ostoon menevä osa
ansiotyön palkasta jää silloin kodin
hyväksi. Eväänä käytetyillä ruoka- ja
rehuaineilla on lisäksi saatu täten
säästetyksi se suhteellisen korkea
hinta, mikä niistä muuten olisi työ-
maalla saatu maksaa. Omavaraistu-
minen on ollut myös kannattavaa,
hyvinvointia lisäävää.

Jos talous on omavarainen, säästy-
vät näinollen ansiot asunto-olojen
parantamiseen, viljelmän laajenta-
miseen, irtaimiston hankkimiseen y.
m, kodin ia sen tuoton pysyvään ko-
hottamiseen. Tämä kotien kohotta-
minen edellyttää kiinteää yhteistyö-
tä maa- ia kotitalouden edistämis-
työssä, jotta voimat ja varat voidaan
keskittää ia työ laajentaa tuotta-
maan tuloksia syrjäisimpiä kyliä
myöten. Monet toimenpiteet, jotka
tähän taloudelliseen tilanteeseen py-
rittäessä ovat tulleet päiväjärjestyk-
seen, edellyttävät samaa, s.o.

työn keskittämistä maaseudul-
la maanviljelys- ja maamies-
seuroihin sekä niiden nais-
osastoihin.



Maatalousnuorison kasvattamisek-
si maataloustehtävään on maatalous-
kerhotoiminta viime vuosina suu-
resti laajentunut. Se on- yleistymäs-
sä myös Kainuussa. Kun maatalous-
kerhotyö on ulotettava myös pelto-
viljelyksen alalle — perunanviljely,
ohranviljely, pellavanviljely, siemen-
viljely y.m. — ja samoin kotieläin-
hoidon alalle — lampaan-, kanin-,
porsaan-, vasikan- y.m. kasvatus —

on tarpeen, että kerhotyö saa tukea
maanviljelys- ja karjanhoidonneu-
voilta ja konsulenteilta. .

parantamista. Rakennusten suunnit-
telussa ovat myös kodinhoidolliset ja
erityisesti terveydelliset seikat otet-
tava huomioon. Suunnittelussa ovat
yleensä maanviljelysseurat antaneet
rakennustoimistojensa kautta tar-
peellista apua. Tehtävän valinnan
suhteessa on maanviljelysseurajär-
jestossa voitu käyttää niin hyvin
arkkitehdin kuin myös kotitalous-
konsulenttien apua. Tämäkin tehtä-
vä edellyttää, että maaseutukotien
kotitalouden ja maatalouden neu-
vonta saman järjestön piirissä täy-
dentävät toisiaan.Vähävaraisten, laipsirikkaiden ko-

tien omavaraisen elämän kohotta-
miseksi on ryhdytty viljelyspalsta-
toimintaa toteuttamaan valtion ja
kuntien toimesta. Tehtävän varsi-
nainen toimeenpano
maanviljelysseurojen maatalous- ja
kotitalousneuvojien apua. Tämän
tärkeän tehtävän toteuttaminen
edellyttää näinollen myös, että neu-
vonta eri osiltaan on saman järjes-
tön tehtävänä.

Erityisen tärkeätä on, että Poh-
jois- ja Itä-Suomessa varsin laajan
asutustyön kautta muodostetut

alkavat ja vaikeuksissa kamp-
pailevat kodit saavat sitä tu-
kea ja apua, niitä suunnittele-
va neuvonta maa- ja kotita-
louden aloilla voi antaa.

Valtion varoja käytetään maata-
louden ja kotitalouden edistämiseen
myös järjestämällä hyvin hoidettu-
jen maatilojen kesken kilpailuja ja
jakamalla niistä palkintoja. On luon-
nollista, että kodinhoidon kehittä-
minen tässäkin yhteydessä edellyt-
tää, että maanviljelysseuralla kil-
pailun järjestäjänä on myös koti-
talouskonsulentti ja neuvojia, 5.0.,
että kodinhoidollinen neuvonta ta-
pahtuu käsikädessä maatalousneu-
vonnan kanssa.

Näillä tiloilla, kuten muutoinkin,
tulee kaikessa tarkoin ottaa huo-
mioon ja tuntea asutustilallisten ta-
loudelliset mahdollisuudet. On laa-
dittava suunnitelma rakennusten
väihitellen ajan kanssa rakentami-
seksi, on etsittävä parhaat maat
viljelyksen aloittamiseksi, on suunni-
teltava ojitus- ja viljelys sekä koti-
eläinten hoito ja on kodinhoito mu-
kautettava kullakin asutustilalla ole-
viin vaatimuksiin. Asutustilallisten
tulee kaikessa tässä voida kääntyä
saman järjestön, s.o. maanviljelys-
seuran ja maamiesseuran puoleen.
Siten myös neuvonnassa tulee talou-
den kokonaisuus paraiten otetuksi
huomioon. Asutustilalliset saavat
juuri heidän oloihinsa sopivaa neu-
vontaa ja suunnitelmia.

ja sen kautta keskitetty maanvilje-
lysseuraan ia sen kotitaiouskonsu-
lentin ohjaukseen. Silloin on mah-
dollista saada myös paikallisia neu-
vojia palkatuksi eri kuntiin osas-
tojen ja kotien avuksi.

aluksi mainittiin «e 3aavutuB,
mikä on näkvvi3Bä pikkulaLten kuol-
leiBuu<Hen alentuini3esBa. ?aitLi vkLi-
tviZten kotien konottamiLta velvoit-
taa neuvontatyön keZkitettvvn ts-
no3ta.mi3een m.m. Le, että vielä ny-
kyään ja eritviLLLti näinä vuozina
tuderkuloosi (keunkotHuti) viepi
nautaan runZaaLti nuorta voimaa,
lilanne IsainuuZHakin on tänän nän-
den kenittvnvt vakavaksi, Xeunko-
tauti on levinnyt täälläkin varLin
vleiLekzi. On Lenvuok3i pyrittävä
a3unto-olc>ja parantamaan. On ka-
tien puntaudeLta nuolta pidettävä.
On järjestettävä ikkunoita ja muita,
tuuletuLlaitteita, jotta nuoneiLiin ja

näin ollen oikein, että
Kainuussakin on maaseudun
kotitaloudellinen neuvontatyö
liitetty naisosastoina maa-
miesseuroihin

Nyttemmin on rvndvttv myös
avuBtam22,n maatalauBtvöväkeen
kuuluvien perneicien aLunto-olojen
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erityisesti makuuhuoneisiin saadaan
riittävästi raitista ilmaa. Ja lisäksi

on ravintotaloutta kehitettä-
vä riittäväksi ja nykyistä mo-
nipuolisemmaksi.

Tämä kaikki on erittäin tärkeätä
lasten ja nuorison hyväksi ja sen
keskuudessa taudin vastustamisky-
vyn lisäämiseksi. Mutta tämän ai-
kaansaaminen edellyttää monissa
maaseudun oloissa hyvinvoinnin ko-

Kajaanissa 1938
Kainuun Sanomain Kirjapaino Osakeyhtiö.

liottamista ja ravintotalouden orna-
varaistumista. Tämän aikaansaami-
nen vaatii maaseudun voimien kes-
kittämistä. Kuten sanottu, on hy-
vä, että Kainuussakin maaseudun
kotitalousneuvonta sen maatalous-
oloja vastaavassa laajassa merkityk-
sessä liittyy maamiesseurojen nais-
osastojen kautta maatalouden neu-
vontatyöhön. Sen kautta ja avulla
tämä työ voi laajentua kautta Kai-
nuun sen syrjäisimpiä kyliä ja asu-
tusalueita myöten nostamaan ko-
tien kaikin puolista hyvinvointia.


