Pffit/ffMFMANf/Efi
YHTmawTAm
Muislammeko solaamme, jolloin me, kotirintaman väki, emme mielestämme osanneet kyllin antaa ja tehdä? Oma työmme, vaikkakin välttämätön, tuntui vähäiseltä. Ajatuksemme asuivat taistelurintamalla, kaipasimme, että meiltä olisi vaadittu enemmän.
Olemmeko huomanneet, että kun sota päättyi, tulirintama vaimeni ja
suursodan luoma pula-aika yhä kiristyi
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silloin taistelurintama siirtyikin tänne kotirintamalle.
Suomen naiset ovat nyt isänmaan tulirintamalla. Kovimman koetuksen
kestävät perheenemännät ja äidit, joiden tavarain niukkuuden ja muiden
vaikeuksien keskellä on taattava lähimmillecu elämän välttämättömimmät
tarpeet.

Kolme pääkeinoa varmistaa tässä taistelussa voiton:
luottamus oman valtakuntamme johdon toimintaan kaikkien parhaaksi,
oman ammattitaidon, säästäväisyyden ja kekseliäisyyden
kehittäminen,
Suomen naisten keskinäinen yhteishenki, taistelusisaruus.
Säännöstely on valtiomme johdon toimintaa hyväksemme, jotta osuutemme olisi sama, ehkä ei suuri, mutta kuitenkin sellainen, että se auttaa
meidät kovimman paikan yli. Säännöstely pyrkii nimenomaan antamaan
sille, jolla vähimmän on, ja siksi sen noudattaminen on jokaisen pyhä asia.

Sisäinen ryhtimme sortuu, jos tässä tankeamme, ja lisäksi teemme syntiä
kansaamme vastaan. Muistakaamme: »samassa laivassa» ollen jaammetoistemme kohtalon. Minun vaurauttani ei ole, jos sisareni kärsii.
»Parempi leivätön kuin neuvoton», sanoivat esi-isät. Leivättömiähän
emme ole, mutta neuvokkuus on silti paikallaan. Käyttäkäämme hyväksemme kaikkea sitä ohjausta, mitä toisten asiantuntemus voi meille antaa.
Perheenemäntä on omaansa, kotiansa ja lapsiansa lähinnä. Huolenpito
heistä on hänelle rakkain, mutta samalla on jokainen äiti kansansa jäsen,
jolle yhteisen hyvän vaaliminen on tärkeä. Tämä yhteinen hyvä, se löydetään vähänsä jakamisen, keskinäisen rohkaisun, yhteistyön, sanalla sanoen
kaikkien Suomen naisten
yhteisrintaman avulla.

ARMI l IALLSTEN-KALLIA

Mihin ruoanvalmistuksessa
on nyt kiinnnitettävä
huomiota
Useimpien ruoka-aineiden kulutusmäärät on säännöstelty, eivätkä annokset ole suuren suuria. Sen vuoksi onkin tärkeätä, että käytettävissä olevat ruoka-aineet tulevat erikoisen tarkasti ja parhaalla mahdollisella tavalla
käytetyiksi. Meillä ei ole varaa panna mitään hukkaan.
Säännösteltyjen ruoka-aineannosten lisäksi on mahdollisuus käyttää perunaa, vihanneksia ja kalaa. Perunaa on syötävä nyt paljon.
Peruna on suhteellisen halpa energialähde. Sitäpaitsi se on C-vitamiinija kivennäislähteenä tärkeä ruoka-aine. Saadaksemme perunoiden sisältämät aineet tarkoin hyväksemme, on niitä pääasiassa käytettävä kuorineen
kypsennettyinä. Leivin- ja paistiuunin arinalla taikka kuumassa tuhkassa
niistä tulee herkullisia. Ne pestään ja pyöritellään suolassa ennen uuniin
panoa. Keitettäessä ne pannaan kuumaan, suolalla maustettuun veteen, itäneet kuitenkin keväällä kylmään veteen. Ohutkuoriset, kokonaisina kypsennetyt perunat syödään myös kuorineen, sillä perunan arvokkaimmat ravintoaineet ovat lähinnä kuorta. Milloin kuoriminen on tarpeen, on se tehtävä mahdollisimman ohuesti. Esim. perunasoseeseen on
hyvä kuoria perunat vasta kypsinä. Kuorittuna keittäminen tulkoon kysy2

niykseen vain silloin, kun keitinvesikin voidaan käyttää. Perunoita ei pidä
pitkään säilyttää kuumina, eikä kypsentää useampaa ateriaa varten kerrallaan. Tähteeksi jääneet perunat jäähdytetään nopeasti ja tarjotaan
toisella aterialla kylminä sellaisinaan, salaattina y.m., esim. sillisalaattiin
käytettyinäVarastoissa perunan C-vitamiinipitoisuus alenee kevääseen mennessä
puoleen, jopa kolmannekseen syksyn määrästä. Lanttu on sensijaan erinomainen C-vitamiinilähde kesään asti. Mutta sitäkään ei saa kuumentaa pitkään eikä useampaan kertaan. On paras kypsentää se hienonnettuna, jotta kypsyminen tapahtuu nopeasti. Raakana leikataan se pieniin
palasiin taikka jauhetaan myllyssä. Vanhaan tapaan tehty lanttulaatikko
esim. on todettu hyvin C-vitamiiniköyhäksi. Siksi on raakana hienonnettuun lanttuun yhdistettävä muut aineet ja tämä seos pantava laatikkoon
uuniin.
Tuoreena raasteena voi lanttua myös jossakin määrin käyttää.
Porkkana on käytettävä aina keitettynä. On nim. todettu, että ihmisruumis ei kykene läheskään yhtä tarkoin käyttämään sitä hyväkseen
raakana kuin keitettynä.
Kaikki vihannekset on keitettävä samoin kuin lanttu, pieninä paloina,
jotta kypsyminen tapahtuu nopeasti, ja keitinvesi on aina käytettävä.
Siihen joutuu runsaasti sekä kivennäisiä että vitamiineja, aineita, joita ravinnossamme on nykyisin niukasti johtuen lähinnä maidon ja maitotuotteiden vähyydestä.
Maito onkin arvokkain, monipuolisin ruoka-aineemme. Kokomaito sisältää kaikkia tunnettuja vitamiineja. Kun osa niistä turmeltuu säilytettäessä ja kuumennettaessa, on käytettävissä oleva kokomaito nautittava sellaisenaan tuoreena. Ruokaa maidolla ja kermalla maustettaessa
on ne lisättävä siihen juuri ennen tarjoamista. Velleihin ym. pitkää keittämistä vaativiin ruokiin käytetään vain kuorittua maitoa.
Voin ja vitaminoidun margariinin keittämistä ja ruskistamista
on myös vitamiinien säilymisen vuoksi vältettävä. Ruokiin käytettaessa nekin lisätään siis viimeksi juuri ennen tarjoamista. Kun voiannoksesta ei riitä joka aterialle ja leipämääräkin saattaa tuntua joissakin tapauksissa pieneltä, on tärkeätä, että jokaisella varsinaisella aterialla on
jotakin valmistettua ruokaa. Nyt on totuttauduttava syömään vähemmän
leipää, enemmän puuroja, keittoja, muhennoksia, laatikoita ym. ruokia,
joita voidaan syödä ilman voileipää.
Evästyksessä on paikallaan jatkaa voita erilaisin keinoin. Erilaiset kasvisraasteet sopivat voihin sekoitettaviksi. Maukas »voileipä» saadaan myös levittämällä leivälle perunasosetta, jossa on voita joukossa.
Seokseen voi vielä maun mukaan lisätä joskus raastettua juustoa, hienonnettua suola- tai savukalaa, taikka keitettyä maksaa jne. Korvikevoita
saadaan myös lisäämällä runsaammin voita veteen tai maitoon keitettyyn
vehnä jauhopuuroon.
Rasvake ruoanlaittoa varten tehdään sisälmysrasvasta (ihra, tali
ja kananrasva), liemien päältä kerätystä ja lihasta erotetusta rasvasta
sekä luista. Erikoisen runsaasti saadaan rasvaketta ydinluista. Ne rikotaan pieniksi paloiksi ja pannaan kylmään veteen tulelle, saavat kiehua
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4—5 tuntia ja liemi siivilöidään. Jäähtyneenä kuoritaan liemen pinnalta
rasva, joka sitten keitetään uudelleen paistinrasvaksi, kuten muutkin ras-

vat. Lihapaloista otetut ja sisälmysrasvat jauhetaan ensin myllyssä taikka
leikataan pieniin palasiin ja pannaan kylmään veteen 1 /t 1 vuorokaudeksi,
että veri erkanee. Rasvoista puristetaan vesi pois ja ne pannaan pataan,
vähän vettä ja raakaa perunaa paloiteltuna joukkoon. Ne saavat kiehua
kannen alla, kunnes kaikki rasva on sulanut. Viimeksi keitetään ilman
kantta, jotta vesi haihtuu ja kalvot laskeutuvat ruskeina padan pohjalle.
Hiukan jäähdytettynä rasva siivilöidään, suolaa lisätään ja sekoitellaan
kunnes rasva jähmettyy, jolloin se pannaan säilytysastiaan ja suolavettä
päälle.
Kun rasva-aineita nyt on niin vähän, on ruokaa valmistettaessa muistettava huuhtoa rasvan säilytysastiat ja rasvaiset valmistusvälineet ruokaan. Rasvaiset paperit käytetään tarkoin voiteluun ja rasvalla voitelun
asemasta voidaan usein käyttää vedellä kastelua (esim. paistosvuoat).
Lihaa ruoaksi valmistettaessa käytetään rasvassa paistamisen
asemasta paahtamista joko uunissa taikka liedellä. Liedellä liha pannaan hyvin kuumaan kuivaan pannuun tai pataan. Ruskistumisen jälkeen
lisätään mausteita ja vähän vettä ja liha saa kannen alla hautua kypsäksi.
Muillekin, mutta erikoisesti murekevalmisteille (esim. lihapyörykät) sopii
uunissa paahtaminen. Uunin on oltava kuuma, että ruoka säilyy mehukkaana.
Murekeseoksissa lihaa on jatkettava kasviksilla kuten perunalla,
punajuurella, kaalilla ym. Jauhettuna on liha riittoisaa kastikkeissa ja
keitoissakin. Rikkomalla luut hyvin pieniksi, saadaan maku ja ravintoaineet keitettäessä tarkemmin liemeen.
Teurastuksessa on kaikki sisäelimet otettava talteen jakäytettävä. Niistä saadaan halvalla energiaa ja runsaasti vitamiineja. Varsinkin
maksa on A-vitamiinilähteenä tärkeä. Siksi ei kukaan lyö laimin valmistaa maksaruokia, kun maksaa vain on saatavissa.
Kaloista on samoin otettava talteen kaikki kelpaavat sisälmykset. Kun silakka on ravintoarvoonsa nähden kaloista halvimpia, on syytä
käyttää sitä erikoisen runsaasti. Sitäpaitsi se on erinomainen D-vitamiinilähde samoinkuin turskan maksa.
Pikkukalat, kuten silakat ja muikut on perattava niin, että kidukset
poistetaan ja samalla leuan alta tarttuen vedetään suoli pois. Muut sisälmykset jäävät silloin paikoilleen. Kaloja ei saa perattuina liottaa vedessä.
Ne on nopeasti huuhdottava, ettei rasvaa joudu liukkaan. Kypsentämisessä on käytettävä mahdollisimman paljon tapoja, joihin ei tarvita rasvaa, sekä niitä, joissa ruodotkin pehmenevät ruoaksikelpaaviksi. Sellaisia
ruokalajeja ovat esim. kalakukko, padassa tai vuoassa kannen alla haudutetut kalat ja keitto rustoineen jauhetusta kalasta. Ruodoista saamme
tärkeitä kivennäisiä.
Vilja on käytettävä mahdollisimman paljon koko jyväjauhoina.
jotta saamme sen rasvan, vitamiinit ja kivennäiset hyväksemme. Ruis-ja
grahamjauhot ovat siis nyt pääasialliset puuroaineksemme. Suurimoita ja
karkeita jauhoja käytettäessä on muistettava panna ne turpoamaan jo
useita tunteja ennen kypsentämistä. Silloin niistä saadaan helposti sulavaa
—
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ruokaa. Vaivattomasti ja ilman polttoainekustannuksia tapahtuu kypsentäminen leivinuunin jälkilämmössä hauduttamalla. Liedellä kiehauttamisen jälkeen voidaan keittoastia myös kääriä paksusti sanomalehtiin taikka panna heinälaatikkoon.
Pääasia on, että ruoka-aineita käsiteltäessä olemme huolellisia emmekä
halveksi pienintäkään mahdollista säästäväisyyskeinoa. Kun jokainen
tekee parhaansa tässä suhteessa, selviydymme nykyaikana niin vaikeaksi
tulleesta ruokakysymyksestä.
SAARA HYRKÄS

Leivästä ja leipomisesta

Leipä on aterioittemme perusruokalaji. Viljatuotteita on nyt rajoitetusti ja ruokatalous on
pyrittävä järjestämään muuttuneiden olosuhteiden mukaan. Leipomiseen ruokatalouden tärkeänä erikoistyönä on tällöin kiinnitettävä aivan erikoista huomiota.
Vilja on nykyisin pyrittävä jauhattamaan kokojyväjauhoksi,
joka kelpaa lähes kaikkeen leipomiseen. »Tummat» jauhot ovat terveellisiä,
sillä kuoren lähellä olevat vitamiini-, ravintosuola- ja valkuaisrikkaat osat
jäävät viljaa kuorineen jauhettaessa ihmisruoaksi, samoin jyvän itukohta,
joka on erittäin ravintorikas, mutta joutuu viljaa kuorittaessa esim. vehnässä kuoriosan mukana leseihin ja eläimille. Lisäksi on kokojyväviljasta
valmistettu leipä maukasta ja riittoisaa.
Viljan lisänä ja vaihtelun aikaansaamiseksi on nyt erikoisesti
syytä lisätä leipään perunaa, jota maassamme on runsaasti. Suositeltavista leipälaaduista mainittakoon mm. seuraavat: perunalimput, perunansekainen hiivaleipä, ruisleipä (kovana ja pehmeänä) ja perunavehnälcipä.
Leipään kelpaavat paleltuneetkin perunat ja huomattava on, että perunansekainen leipä on ravintoarvoltaan edullisempaa kuin pelkästä viljasta
valmistettu leipä ja maistuu hyvälle vähinkin särvinainein. Evääksi ovat
perunaleivät ja perunarieskat erinomaisia. Vaihtelun aikaansaamiseksi voi
joskus valmistaa erilaisia peruna- ja vihannestäytteisiä piirakoita, kukkoja ym.
Kahvileiväksi sopivat hyvin tummat korput. Sikäli kuin kauraryynejä on saatavissa, on niiden käyttö leipään varsinkin korppuihin suositeltavaa. Rasvaa ei korpputaikinoihin nyt riitä.
.)

Puurojen ja vellien loput käytetään taikinan juureen samoin kuivuneet
leipäpalat ja murut liotettuina. Nesteenä taikinassa käytetään nyt vain
vettä. Saatavissa oleva piimä ja kuorittu maito säästetään ruoanvalmistukseen ja juotavaksi. Kokomaito juodaan sellaisenaan.
Taikinoiden moneen kertaan kohottamista on mahdollisuuksien mukaan vältettävä.
Vuorokauden hapatettu ruisleipä on sopivan hapanta.
Leiviksi leivottaessa käytetään jauhoja vain sen verran kuin se on välttämätöntä ja pöydälle jääneet jauhot talletetaan ja käytetään seuraavalla
viikolla valmistettaviin taikinoihin.
Leivän paistaminen on suoritettava erittäin huolellisesti, ettei kypsentämis-ja muita virheitä kuten palamista, raa'aksi jäämistä,repeilemistä ja
likilaskoisuutta sattuisi, sillä kaikki leivonta virheet alentavat leivän laatua
aiheuttaen maku-, terveellisyys- ja ravintoainetappioita.
Polttopuiden ja työn säästämiseksi sovitetaan leipomiset viikottain samaksi päiväksi. Kovat leivät ja korput leivotaan pitempiä aikoja
varten. Paistamisen jälkeen annetaan leipien jäähtyä tasaisesti ja vasta
sitten ne viedään säilytyspaikkaan tai pujotetaan vartaisiin kuivumaan.
Leivät säilytetään viileässä ja raitisilmaisessa paikassa. Aivan
tuore leipä ei saa jäätyä, sillä jäätyessä sen maku huononee. Leipää
pitäisi aina olla varastossa, ettei juuri valmistettua leipää tarvitsisi
käyttää, sillä se ei ole terveellistä ja sitä kuluu paljon. Kaupunkilaistenkin
olisi syytä opetella syömään hiukan säilytettyä ruisleipää, sillä se on lisäksi
erittäin maukasta.
Leipää leikataan ruokapöydässä tarpeen mukaan ettei viipaleita jäisi
kuivumaan.
"Hyvä leipä on puoli ruokaa".
Sentähden: valmista leipä huolellisesti, "jatka" viljaa perunalla, säilytä leipä hyvin ja käytä
se oikealla tavalla.
—

HELLIN JALKANEN

Harkiten hankittu ja
huolella hoidettu puvusto
saastaa pisteitä seka markkoja
Ryhtyessäsi kunnostamaan kevät-, kesä-, syys- tai talvipuvustoasi
tutki ensin tarkoin, mitä käyttökelpoista löytyy vanhoista varastoistasi.
Tutki ja suunnittele, vieläkö puku korjattuna kelpaa oikealle omistajalleen tai kenelle ja miten siitä voi vielä pienentämällä saada uusia vaatteita.
li

.Jos et esimerkiksi isän puvusta voi enää saada itsellesi vaikkapa liivipukua, tulee siitä ainakin pikkupojillesi housuja tai takkeja. Omista vaatteistasi saat pikkutyttärillesi jotain kaunista ja hyvää. Kaikkea tarvitaan,
älä mitään heitä pois.
Kun hankit jotain uutta, tee se vasta tarkan harkinnan perusteella ja osta vain sellaista, mikä on tarpeellista ja välttämätöntä, kestävää ja tarkoituksenmukaista. Tällaisena kylmänä talvena on pienet lapset puettava erittäin asiallisesti. Jos sinulla sattuu olemaan tai jos saat tilaisuuden ostaa käsinkehrättyä villalankaa, niin älä
tuhlaa sitä esim. aikuisen kaulahuiviksi, vaan neulo siitä housut pikku
pojallesi. Ne ovat erinomaiset sekä pitää että puhdistaa. Samaan tapaan
harkitse ja tee vertailuja muissakin vaatehommissasi.
Valmista ja teetä vaatteesi sellaisiksi, että niissä on hyvä
liikkua ja ettei mikään paikka kiristä tai ole epämukavat tehdessäsi työtä. Huonosti valmistettu vaate repeilee ja menee rikki ennen
aikojaan. Osta kangasta aina vähän runsaammin, korjaamisen varallekin
ja pyydä, ettei ompelijasi leikkaa saumanvaroja aivan olemattomiin.
Niittenkin avulla voi pukua suurentaa, jos niin tarvitaan.
Käytä vaatteitasi työssä työn mukaan. Entistä enemmän käytä
erilaisia esiliinoja, työtakkeja ja kotipukuja. Suositeltavaa olisi, että
miesväkikin työstä kotiin tultuaan pukeutuisi jonkunlaiseen kotipukuun.
Ulkoilua varten on n.s. suojapuku käytännöllisin lapsilla. Senkin voi tehdä
jostain vanhasta, tai vieläpä yhdistämällä kahdenlaista kangasta. Kenkiä
säästät käyttämällä kotioloissa omatekoisia, puolitallukkaan tapaan kankaasta, huovasta tai muusta sellaisesta virkaten, neuloen tai ommellen

valmistettuja jalkineita.
Huolehdi ihon puhtaudesta ottamalla usein pyyhkeitä ja pesemällä jalkoja joka ilta. Silloin ei tarvitse antaa sukille joka iltaista
kuluttavaa pesua. Alusvaatteesi säilyvät kauemmin puhtaina, ja niin ollen
estät pukujenkin hiestymiscn. Sillä tavoin säästät myös vuodeliinojen
pesua ja vähennät niiden kulumista.
Ennen kaikkea: hoida vaatteesi hyvin. Aloita niiden hoitaminen jo
uusina ja missä vain voit, käytä kulumista ehkäiseviä toimenpiteitä. Älä
anna esim. sukkiesi kulua yhteen mittaan niin kovin, että kantapäät ja
kärjet katoavat olemattomiin. Vahvista siis jo uusina sellaiset kohdat tai
käytä kantapää- ja kärkisuojuksia. Jos mihin vaatteeseen tahansa
ilmestyy reikiä, parsi ja paikkaa ne jo "nuppineulan pään" suuruisina. Käytä oikeita korjaustapoja ja aineita. Vie kenkäsi suutarille, jos
vähänkään ovat korjauksen tarpeessa. Käy tahrojen kimppuun kohta, kun
ne ilmestyvät ja ota tarkoin selkoa, mikä puhdistustapa milloinkin on paras.
Älä

unohda villavaatteiden ahkeraa tuulettamista ja harjaa-

mista samoin kuin niiden komerojenkaan puhdistamista, joissa niitä säilytät. Aseta käytöstä pois olevat puvut vaatepuille, mieluimmin sellaisille, jotka ovat jollain tavoin päällystetyt. Niiden päällä vaatteet pysyvät paremmin paikallaan, joten hihojen olkapäät säästyvät ikävältä venymiseltä. Puvun yläosan suojaamiseksi tomulta, voi sen päälle vetää vaikkapa jostain vanhasta kankaasta tehdyn suojuksen.
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Koi on villavaatteittesi vihollinen. Siksi sinun on erittäin tarkoin
huolehdittava villa- ja turkistavaroittesi kesäsäilöstä. Aiota huolenpitosi
jo aikaisin keväällä, jolloin vaatteille lasketut munat alkavat kehittyä toukiksi. Tuuleta ja harjaa vaatteet perinpohjin, jokainen saumakin erikseen,
aseta ne sitten naftaliinin, kamferin tai koiruohojen kera tiiviisti suljettuihin vaatepusseihin, jotka ripustat hyvin puhdistetun komeron, vinnin
tai aitan tankoon tai orsille. Koitapeloittavia aineita ei kuitenkaan
pidä ripotella vaatteille suoraan, vaan on ne pistettävä pieniin reijitettyihin paperipusseihin, jotka nuppineuloilla kiinnitetään vaatteisiin.
Kesävaatteita ei myöskään saa jättää talveksi likaisina seisomaan, vaan
ne on pestävä ja säilytettävä silittämättöminä sopivassa paikassa.
Kun harkiten ja huolella olet hankkinut, käyttänyt ja hoitanut vaatteitasi ja venyttänyt niitten ikää moninkertaisesti, voit hyvällä omallatunnolla leikata ne lopuksi vaikka matonkuteiksi, jos niistä ei enää ole
saanut esim. mitään kodinhoitoon valmistettavia välineitä.
Taitavana perheenemäntänä säästät suuria summia hoitaessasi
ymmärtäväisesti perheesi vaatetuspuolen.
EMMI LEHTOVUORI

Millä nyt
saadaan puhdasta?
Välittömässä ja välillisessä saippuan säästämisessä on paljon sellaista,
mikä olisi hyvä muistaa normaalisiakin aikoja varten. Monissa tapauksissa
on saippuaa käsitelty hyvinkin tuhlailevasti. Se on jätetty likoamaan kostealle alustalle tai väljiin vesiin
ämpäreihin, vateihin ja pesusoikkoihin
ja hierottu käsiin juoksevan veden alla. Pienet murenevat palat ovat
luisuneet viemäreihin tai tunkiolle. Tällaisesta käytöstä ei ole ollut kenellekään hyötyä.
Myöskin saippualiuosta voi käyttää säästeliäästi tipottain, niin kuin
esim. käsienpesussa on julkisissa laitoksissa tapana. Saippualiuosta voi
valmistaa hajoavista ja kuluneista saippuapalasista. Liuoksesta tulee tasaisempaa ja sitkeämpää. jos se keitetään.
—
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Saippua muuttuu vedessä lipeäksi ja kuohua muodostavaksi rasva-

hapoksi. Lipeä liuottaa likaa sitovan aineen, esim. rasvan, kuohu kuljettaa
lian pois. Kun kuohu on sitonut itseensä tarpeeksi likaa, heikkenee ja

lopuksi pysähtyy sen vaikutus. Likaisissa vesissä ei mikään enää puhdistu.
Mutta toiselta puolen ei ole syytä heittää hukkaan vielä puhtaita kuohuvia
saippuavesiä. Pestäviä varataan sentähden sopiva määrä kerraltaan
tai käytetään vielä puhdistustuskelpoiset vedet esim. siivouksessa.
Pahin saippuan kuluttaja on kova vesi, s.o. sellainen vesi, jossa
on runsaasti suoloja liuenneena. Kovia ovat tavalliset kaivo- ja lähdevedet, joissa on kalkki- ja magnesiumsuoloja, sekä keittosuolaa sisältävä merivesi. Joillakin seuduilla on kaivoissa alunapitoista vettä. Veden kovuusaste
on erilaista eri paikkakunnilla. Lievemmin kovat vedet sisältävät n. 1 g suoloja 10 vesilitraa kohden, kun taas vesi useissa kaivoissamme on kaksinkolminverroin kovempaa. Veden kovuus tulee suurin piirtein näkyviin saippuaa veteen liuotettaessa. Pehmeässä vedessä
jollaista on etenkin sadevesi tai lumesta sulatettu vesi, mutta myös järvi- ja jokivedet
kuohuu
saippua heti ja hyvin. Kovassa vedessä saa hieroa kauan saippuaa ennenkuin kuohuminen alkaa. Pinnalle nouseva valkea sakka, joka takertuu
pestäviin vaatteisiin, hiuksiin jne. on liukenematonta ka)kki(magnesium)saippuaa. Tämä on käyttökelvotonta. Vasta kun saippua on sitonut kaiken veden kalkin, voi se jakautua tavalliseen tapaan kuohua muodostaen.
Joka kovuusastetta kohden kuluttaa 100 litraa vettä hukkaan n. 12—15 g
saippuaa. Lievästi kova vesi
kovuusaste 10— kuluttaa tämän mukaan
120 —150 g. Jos kovuusaste on 20, mikä on hyvin tavallista maaseudulla,
on saippuahukka 100 litraa kohden n. 240—300 g. Ajatelkaammepa, että
vaatteiden pesuun (»-henkisessä perheessä tarvitsisimme liotus- ja pesuvettä n. 500 litraa. Saippuahukka on tällöin 1.2 —1.5 kg, jos kovuusaste
on 20. Nykyinen saippua-annos ei riittäisi tällaisen veden pehmentämiseen. Kun saippua muutenkin on liian kallista veden pehmentäjänä käytettäväksi, on kova vesi ehdottomasti ensin pehmennettävä jollain
suhteellisesti halvemmalla aineella, esim. kalsinoidulla soodalla. Tätä
tarvitaan 100 litraan joka kovuusastetta kohden 8 g, siis esim. 20 kovuusasteiseen veteen 160 g.
Vettä pehmennettäessä on muistettava: arvioida etukäteen tarvittava vesi; pehmentää vesi edellisenä iltana ja antaa sen seistä yli yön,
jotta sakka laskeutuu pohjalle; soodaa ei ole syytä käyttää liikaa; pehmennettyä vettä ei käytetä viimeisiin huuhdevesiin.
Jonkin Verran voi vettä pehmentää keittämällä ja seisottamalla.
Jos käytetään pehmentämiseen kidesoodaa, joka usein muuten sisältää epäpuhtauksia, tarvitaan sitä vesipitoisena enemmän kuin kalsinoitua
soodaa.
—

—

—

\

Saippuan vaikutusta voidaan pestessä tehostaa erilaisilla aineilla.
Liuotusta lisääviä ovat (tuhka)lipeäliuos, ammoniakki (valkeiden villaisten pesussa), juoksutin (poistamaan valkuaistahroja, kuten liha-, maito-,
muna-, veri- ym. ruokatahroja), vesilasi (joka samalla estää kalkkisaippuan muodostumista) ja sprii (saippuaspriinä ihon puhdistukseen).
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Kuohua lisääviä ovat sappi (saippuaan voi lisätä esim. 10 % sappea)
ja saponiinit (saadaan mm. meillä kasvavasta saippuajuuresta, Saponaria
officinalis; soveltuu arkavärisille vaatteille).
Erikoistapauksessa voidaan pesussa käyttää keittosuolaa, kuten nenäliinojen ja hikisten villasukkien liotukseen. Samanaikaisesti ei käytetä
saippuaa.
Vaatteita ei saa pitää liian likaisiksi, eikä säilyttää likaisina
kauan, jolloin lika painuu kiinni. Harjaamalla, puistelemalla ja tuulettamalla voidaan vähentää tai välttää monta pesua. Sen sijaan on muistettava kyllin usein vaihtaa ja pestä ihoa vastaan pidettäviä vaatteita.
Astioiden pesussa voi saippuan käyttöä rajoittaa tai kokonaan
poistaa:

1. Vähentämällä pestävien astioiden määrää.
Tuodaan keitto- ja paistoastiat harkinnan mukaan pöytään.
Vältetään muutenkin ruoan tarpeetonta siirtämistä astiasta toiseen.
Käytetään puhdasta, halpaa paperia ruoanlaitossa, esim. kalojen ja
juurikasvien puhdistuksessa ja perkauksessa sekä leikkuualusena.
2. Käsittelemällä astioita toisin kuin tavallisesti.
Aterioidessa pidetään huolta, ettei ruokaa jää lautasille.
Ennen pesua puhdistetaan astiat sisäpuolelta joko vähällä paperilla
tai tilkalla kuumaa vettä. (Tämä kerätään sianruoaksi).
Pullot puhdistetaan sisältä esim. perunan- tai munankuorilla.
Astioita pestessä käytetään saippuan asemasta esim. tuhkalipeäliuosta. Kuivattaminen suoritetaan valuttamalla telineellä tai kuivataan astiat kuten esim. veitset tai haarukat paperilla.
Samoinkuin pyyhkeitä, voi riepuja monessa työssä korvata paperilla, kuten ikkunain, hellan, patojen ym. puhdistuksessa.
Paperia voi käyttää vielä pöytä-ja lautasliinoina ja täten vähentää
suurten, vaikeasti pestävien, valkeiden vaatteiden määrää. Pöytäliinoiksi
sopivat kirjavat ja pienet liinat ja vähäkangas tai tyydytään maalaamattomaan puupöytään, jonka voi puhdistaa kalkilla ja hiekalla tai savella.
Kotona saatavista puhdistusaineista mainittakoon edellä esiintulleiden lisäksi esim. siivilöity tuhkajauhe sisältä tinattujen ja emaljiastioiden
puhdistuksessa. Aluminiumastioiden puhdistukseen sopii esim. savi ja
etikka tai kesällä etikan sijasta halvemmat raparperinperkeet, jotka ovat
happamia. Näiden kanssa voi käyttää myös hyvin hienoa rantahiekkaa.

Kotisaippuaksi kerätään pienissäkin talouksissa ruokataloudesta jääneet luut, kalvot ja jänteet lautasjätteistä, juuston kuoret, kanan ja kalan perkeet, rasvaiset paperit, steariinin palaset yms.
Helposti pilaantuvat osat -säilytetään joko jäätyneinä tai varmemmin suolassa esim. puuastiassa. Luut kuivataan. Ne säilyvät paperipussissa tai
Papereista erotetaan rasva kuumalla vedellä ja paperit poislaatikossa.
tetaan ennen lipeän lisäämistä. Jos rasvaa on niukasti, voidaan sitä jatkaa lisäämällä pihkaa tai hartsia. Täten saadaan hyvin kuohuvaa ja hyväntuoksuista käsisaippuaa.
—
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Luista saippuaa keitettäessä hajaantuu osa luista hienoksi jauhoksi,
joka laskeutuu pohjalle. Tästä osasta saa näkysää, hankaavaa käsisaippuaa
karkeiden töiden jälkeen käytettäväksi. Koviksi jääneet luut kerätään,
kuivataan ja säilytetään lannoitusaineeksi.
Saippuan keittäminen suoritetaan pienissäkin keitoksissa tavalliseen
tapaaan käyttämällä lipeäkiveä tai tuhkalipeää.
Pula-aika tuo kuin suurennuslasin alla esille virheet taloudenpidossamme. Hätä on keksintöjen äiti. Neuvottomuus on avuttomuutta. Sellaiseen ei meillä nyt
eikä muulloinkaan
ole varaa.
—

ELLA KITUNEN

Ota talteen!
Ota talteen!
Onko se käsky?
Se on enemmän kuin käsky. Se on velvoitus! Se on nyt jokaisen suomalaisen velvoitus,
koska jokainen suomalainen tahtoo nyt auttaa
itseään ja toistaan ja koko isänmaataan voittamaan ne vaikeudet, joihin olemme joutuneet.
Tuon minäkin ymmärrän! Mutta sano, mitä ottaisin minä talteen?
Ota talteen kaikki! Ajattele kaikesta: »Mihin voisin tätä nykyisissä
olosuhteissa käyttää? Minkä korvikkeena, minkä sijaisena voisin tätä
käyttää?» Ja jos et itse voisi sitä käyttää, ajattele silloin toisia!
Selitä esimerkein jokapäiväisestä elämästäni. En tahtoisi, että
sanasi jäisi mieleeni vain kauniina sanahelinänä isänmaallisesta velvoituksestani, joka sitten unhoittuu jokapäiväisen elämän hyörinässä.
—No kuule sitten! Aamulla ennen kun sytytät lieteesi tulen, ota
ensimmäiseksi tuhka talteen. Tuhkasta saat lipeätä, lipeällä säästät saippuaa, ja mitä et lipeäksi tarvitse, sen tuhkan käytät puutarhasi tai peltosi
lannoitteeksi!
—

—

—

—

—

—

Sinäpä aloit varhaisesta aamusta!

Alusta on aloitettava, ja sittenpähän asian muistaa pitkin päivää ja
jatkaa kaikessa muussa. Ota talteen kaikki, kaikki: ruoantähteet valmistat
uudelleen ja uudelleen ruoaksi, paperit käytät puhdistukseen, vanhat vaatteet valmistat uudelleen vaatteiksi, käytät paikoiksi, tallukoiksi tai riepumatoiksi ja mitä et voi omassa taloudessasi enää käyttää, sen luovutat
—
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lumppukeräykseen. Eläinten karvat kokoat kehrätäksesi tai myydäksesi
karvalanka-aineiksi, kanojen höyhenet kokoat tyynyiksi ja patjoiksi,
oljet ja kaislat annat tänä talvena karjanrehuksi, mutta ensi kesänä
ehkäpä niitä riittää koota riepumaton kuteiden korvikkeeksi. Kalansuomut otat talteen kahvin selvikkeeksi, peltirasiat ja rautaromun talletat Maan Romulle lentokoneiksi
Nyt on aika sellainen, että
kaikki voidaan ja kaikki on käytettävä uudelleen hyödyksi!
Sinä olet oikeassa. Mutta saatko jokaisen suomalaisen tähän kamp..

.

—

pailuun?
Kuinka en saisi?
Sinulla on voimakkaat vastustajat!
Vastustajat! Ketkä ovat talteenoton vastustajia nykyisenä aikana?
Niitä on neljä: Ihmisen piintynyt tapa, ihmisen onneton laiskuus, ihmisen pahanpäiväinen ennakkoluulo ja ihmisen tietämät—

—

—

—

tömyys:

No, jopa nimesit vastustajat!
Ne voivat olla väkevämpiä kuin voimakkainkaan sotajoukko.
Ei suomalaisille!
Ajattelehan ensimmäistä, ihmisen piintynyttä tapaa. Millä sen voittaisimme? Sanot, ota talteen, ja ihmisen piintynyt tapa panee vastaan:
»En ole ennenkään noin tehnyt, näin olen aina ennenkin tehnyt, ja näin
teki äitinikin».
Ja ajattele toista vastustajaasi; ihmisen onnetonta laiskuutta, tämä
sanoo: »hyvänen aika, se kaiken talteenotto on niin vaivalloista, helpommalla pääsen, kun heitän pois, mitä sekin nyt kannattaa, en minä ehdi,
enkä suoraansanoen viitsikään!»
Entä se kolmas, ihmisen pahanpäiväinen ennakkoluulo, se tuumii:
»kauhistus, pitäisikö sitäkin syödä ei ainakaan minun luontoni sitä vastaanota, en koskaan ole sellaista ennen syönyt, tiedä vaikka kuolisin!»
Ja loppujen lopuksi: ihmisen tietämättömyys. Jos kaikki nuo kolme
voittaisit kin, niin lopuksi voi kuitenkin tietämättömyys panna viimeisen
pisteen! Kun ihminen ei tiedä, ei hän uskokaan. Eikä ihminen tee käskystä sellaista, joka on vasten hänen omaa ymmärrystään, tietoaan. Jos
sanot: »valmista ruoaksi teurastusjätteet, utareet, keuhkot, veri» jne. niin
en minä sitä tee ennenkuin tiedän mitenkä nämä ruoaksi valmistetaan,
ennenkuin olen itse nähnyt sen tehtävän, ja syönyt näitä, ja oppinut
tuntemaan näiden hyvyyden ja herkullisuuden ja ravintoarvon ennenkuin
siis tietämättömyyteni on hävitetty. Näin on kaikissa asioissa, tietämättömyys on voitettava!
Olet oikeassa. Nämä neljä ominaisuutta ovat voimakkaita tekijöitä
ota-talteen-aatteen taistelussa. Mutta me suomalaiset olemme pystyneet
suurempiinkin tekoihin kuin tällaisten voittamiseen. Ja nyt me voitamme tavat ja laiskuuden ja ennakkoluulon ja tietämättömyyden
yhteisvoimin. Me autamme toisiamme tässä. Sillä me suomalaiset tahdomme nyt voittaa vaikeutemme! Ja vaikeuksien voittamisessa on yhtenä tärkeänä tekijänä tunnussanamme ja tunnustekomme:
Otan kaikki talteen!
MAIJU GEBHARD
—

—

—

—

—
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Polttopuun säästäminen

kotitaloudessa
Säästävän puiden käytön ensimmäinen ehto on, eitä polttopuut
ovat kuivia. Tästä syystä on pyrittävä käyttämään yli kesän kuivatettuja
halkoja, jotka hyvissä ajoin on viety katosalle, tai jos olosuhteet vaativat
pinoja säilyttämään ulkona, huolellisesti pinottu ja peitetty erityisellä tervapaperilla. Viimeksi mainittuun hyvin kannattavaan toimenpiteeseen on
meillä toistaiseksi kiinnitetty aivan liian vähän huomiota. Pinon päälle levitetty tervapaperi on tuulen varalta peitettävä halkaistuilla haloilla, jotka
ladotaan kohtisuoraan pinossa olevia halkoja vastaan. Muuten paperi repeentyy eikä sitä voida käyttää toistamiseen.
Jos jostakin syystä kuitenkin joudutaan käyttämään kosteata polttopuuta, kuten nykyoloissa voi olla laita, on puut ennen käyttöä kuivatettava. Kuivattaminen voidaan suorittaa esim. leivinuunin tai saunan jälkilämpöä hyväksi käyttämällä. Tietysti on varottava niin kovaa kuumuutta,
että puut pääsevät syttymään. Eräihin liesimalleihin on sovitettu erityisiä kuivausosastoja, jotka jätelämpöä hyväksi käyttävinä ovat varsin tarkoituksenmukaisia.
Uunien, liesien ja kiukaiden lämmityskyky riippuu suuresti niiden
rakenteesta. Kuitenkin on osoittautunut, ettei hyvä rakenne sinänsä takaa
säästävää käyttöä, vaan että lämmitystavalla on tulokseen hyvin ratkaiseva vaikutus. Keskimäärin voidaan sanoa, että järkiperäinen lämmitystapa johtaa 40 %:n säästöön.
Oikean lämmitystavan perusohjeet ovat:
1. Asettakaa halot siten, että palamisilma pääsee virtaamaan
halkojen sekaan alta päin.
2. Sulkekaa tulipesänluukut, mutta jättäkää patamisilman sisääntuloreijät auki.
3. Pienentäkää savupettiä, kumminkin siten, ettei häkää muodostu.

Kohentakaa hiillosta ennen luukkujen ja savupeltien sulkemista, joka on tehtävä niin aikaisin kuin mahdollista.
Näiden sääntöjen sovellutus muodostuu eri laitteissa tietenkin jonkin
verran erilaiseksi. Arinallisissa uuneissa, kuten helloissa, on tärkeätä,
että polttopuut on katkottu saman pituisiksi kuin arina. Jos puut
ovat lyhyempiä, virtaa arinan kautta liian runsaasti kylmää ilmaa, joka
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aiheuttaa savukaasujen ennenaikaisen jäähtymisen. Toinen mahdollisuus
että vähäisellä muurauksella lyhennetään arinaa. Arinan ja pilkkeiden
sopimaton pituussuhde aiheuttaa helposti 25 %:n liikakulutuksen. Itsestään selvää on, että tuhka riittävän usein on poistettava arinan alta,
niin että ilmalla on vapaa kulku. Arinallista lämmityslaitetta käytettäessä
on tulipesänluukut pidettävä mahdollisimman tarkoin suljettuna, ja tuhkapesän luukkua sulkemalla tai avaamalla on veto järjestettävä sopivaksi.
Ankaraan tuhlaukseen johtava ja siis kokonaan hyljättävä on sellainen
lämmitystapa, että hellaan ahdetaan liian pitkiä puita, joita sitä myöten
syötetään sisään kuin ne palavat. Kun suuluukut tällöin joutuvat olemaan
selko selällään työntyy tulipesään moninkertainen ilmaylijäämä, samalla
kun arinarakenne säästömahdollisuuksineen jää kokonaan hyväksi käyttämättä.
Paljon polttoainetta säästetään, jos useita keitoksia suoritetaan
samanaikaisesti, niin että kaikki keittoreiät ovat käytännössä silloin kun
tuli palaa. Parhaiten valmistuu ruoka hiljaa keittäen, jolloin sen lämpötila
on noin 100 astetta. Monet uskovat, että kun pata oikein porisee, niin keitokset joutuvat paremmin. Tämä on erehdys, sillä lämpötila ei kuitenkaan
kohoa mainittua astemäärää korkeammalle. Käyttämällä n.s. heinälaatikkoa ruoan jälkikypsentämiseen saavutetaan huomattava polttoaineen
säästö, minkä lisäksi ruoassa sen hiljalleen kypsyessä maku- ja ravintoaineet säilyvät parhaiten.
Keittiön puun kulutus riippuu erittäin suuressa määrässä siitä,
pidetäänkö tulta hellassa koko päivän vai annetaanko sen sammua
aterioiden valmistusaikojen välillä. Monin paikoin vaatii »vanha hyvä
tapa», että tulen ehdottomasti on jatkuttava aamuvarhaisesta myöhään
iltaan. Tätä tuhlaavaa tapaa on vastustettava. On myöskin tärkeätä, ettei
hellaan ahdeta liian suuria pölkkyjä, jotka eivät pala loppuun keitoksen
kestäessä. Järeät pöllit voidaan kyllä käyttää muualla.
Tärkeänä seikkana mainittakoon, että keittoastiat ja hellalaatan
alapinta pidetään puhtaina noesta. Noki on tehokasta eristysainetta,
ja ohutkin nokikerros estää lämmön siirtymisen keitettävään aineeseen.
Luultavasti on moni emäntä tämän seikan kokenut, sillä kahvi kiehuu
puhtaassa pannussa nopeammin kuin nokisessa.
Tavallisissa lämmitys uuneissa on puut asetettava vaakasuoraan
asentoon. Kun tavalliset uunit useimmiten ovat ilman arinaa, voidaan
niiden säästämiskykyä suuresti parantaa, jos tulipesän pohjalle sijoitetaan irtoarina, joita kaupoista on saatavissa eri malleina. Hätätilassa voi
sellaisen kyhätäkin muutamista tulenkestävän tiilen kappaleista. Parasta
tietenkin on, jos uuni uudelleen muuraamalla voidaan muuttaa arinalliseksi. Pääasia on, että puiden alle jää tilaa, jonka kautta palamisiini., voi
kulkea. Jotta tämä tila säilyisi, on riittävän usein toimitettu tuhkan poisto
välttämätön.
Joskus on väitetty, että tehokkain lämmitystapa olisi puiden nopea
polttaminen voimakkaalla vedolla. On kuitenkin selvää, että polttoaineen
tehosta suuri määrä tällöin kulkeutuu »harakoille», joten tämä tapa on
hyljättävä.
N. A. OSARA
on,
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ELLI SAURIO

Kuluta rahasi hyödykkäästi:
käytä apunasi talousarviota!
Päässä tehdyt taloussuunnitelmat jäävät aina hatariksi eikä niiden
toteutumista voi tarkalleen seurata. Laadi ne sen vuoksi oikein paperille.
Kodin taloussuunnitelma käy parhaiten kahtena taulukkona: toisen laativat perheen varttuneet jäsenet yhdessä arvioitujen tulojen käytöstä eri
menoryhmien osalle, toisen laatii emäntä perheen ravintomenoista. Siis
tähän tapaan:
YLEISMENOARVIO.(esim. koko loppuvuotta varten)
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Talousarviossasi käytät tietenkin perheesi menojen ja kirjanpitosi
mukaista ryhmittelyä. Ja jollei kirjanpitoa olekaan, on hyödyllistä tehdä
talousarvio siinäkin tapauksessa. Talousarviosta saa muuten helpolla kätevän kirjanpidon käyttämällä rinnakkaistilipaperia, jossa on riittävän
monta tiliä. Menoryhmien nimet merkitään tilisarekkeiden otsakkeeksi
ja kuukausien päivät vasempaan sivuun.
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MITÄ HYÖTYÄ ON

TALOUSARVIOSTA?

Yleisarvio on hyvänä muistilistana eri kuukausina

erääntyvistä maksuista ja yleiskatsauksena suunnitelluista hankinnoista.
Kun tiedät etukäteen kuukausittain käytettävissäsi
olevien talous- ym. rahojen määrän, voit ajoissa harkita,
minkälaista ja minkähintaista tavaraa niillä ostat. Jos
sellaista sitten vaikkapa sattumalta löydät, ostat ja olet
tyytyväinen. Voit järjestää ostoksesi itsellesi sopivina
sekä tavaran saantiinkin nähden otollisimpina aikoina. Näin säästyt
hätäisiltä ja harkitsemattomilta ostoilta, jotka tavallisesti tulevat tarpeettoman kalliiksi ja tuovat eniten harmia jälkeenpäin. Vältyt myös
monesta huolesta ja vaivasta, kun voit ajoissa tarkastaa varastojasi ja talouskassasi turvin keskittää samaan ostomatkaan useita eri asioita ja
ostaa suurempiakin eriä kerrallaan, mikä nyt säännöstelynkin aikana
moneen tavaralajiin nähden on mahdollista.
Ravintomenojen arvio on erikoisen hyödyllinen sellaisissa talouksissa,
joissa kaikki ruoka-aineet ovat ostossa. Kuukausiarvion yhteydessä tulet
tarkistaneeksi myös ruokalistaasi. Näin huomaat, millainen ruokajärjestys
on edullisin. Tee vertailuja esim. ostoleivän ja kotona leivotun, leikkeleja keittoruoan välillä. Älä säästä rahaa sellaisten ruoka-aineiden kohdalta, jotka ovat terveydellisesti tärkeitä. Terveys on kultaakin kalliimpi.
Ruokarahaa onkin useimmissa tapauksissa ollut pakko koroittaa. Sen
sijaan on säästettävä vaatetuksessa. Aina pätevä sääntö on, että huolitellulla hoidolla lisäämme huomattavasti vaatteiden ja jalkineiden ikää
sekä parannamme ulkoasuamme. Talousarviota laatiessasi huomaat myös,
mistä taloutesi »vuotaa». Reiät saattavat olla pieniä eikä niitä päivittäin
huomaa, mutta kuukauden mittaan niistä kertyy isojakin summia. On
hyvä, kun talousarvion ääressä ne yhdessä toteatte, niin voitte myös yhteisesti sopia niiden vaatimista muutoksista kotinne jokapäiväiseen elämäntapaan. Virkistystä ja huviakaan ei sentään pidä jättää määrärahoilta.
Arki jatyö on vaihdettava juhlaan ja virkistykseen sopivasti myös kodissa.
Tässä niin kuin muussakin taloussuunnitelman avulla on harkittava, mikä
tuo suurimman hyödyn ja mihin siis rahat kannattaa parhaiten käyttää.
Kirjanpitosi tulee talousarvion avulla todella mielenkiintoiseksi, kun
pitkin matkaa voit seurata, toteutuuko suunnitelmasi ja missä kohdin
ehkä ei. Jos olosuhteet muuttuvat ja suunnitelmia on muutettava, ei se
suinkaan vähennä talousarvion merkitystä. Harkitulla suunnittelulla
pääset kuitenkin pitemmälle kuin ilman sitä. Rauhallisella suunnittelulla
lisäät työiloasi ja säästät hermojasi sekä rakennat kotisi viihtyisyyttä ja
perheesi hyvinvointia.
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