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SIIRTOKARJAN TEURASTAMINEN,

TEURASTETUN SIIRTOKARJAN TILITTÄMINEN.

RUOKAHERNEIDEN LUOVUTUS.

MAISSIVARASTOJEN ILMOITTAMINEN.

Viitaten kansanhuoltoministeriön kiertokirjeeseen n:o 42 joulukuun 22 päivältä
1939, koskeva teurastettujen eläinten tilittämistä, kehoittaa kansanhuoltopiiri kan-
sanhuoltolautakuntia tammikuun kuluessa tilittämään viime vuoden puolella teuras-
tetut eläimet kansanhuoltopiirille. Vastaisuudessa tulee edellisen kuukauden tilityk-
sen tapahtua aina seuraavan kuukauden aikana. Tilitykseen on oheen liitettävä luet-
telo, johon on merkitty eläimen omistaja ja hänen osoitteensa, mikäli ne on tiedos-
sa. Samanlainen luettelo on kuukausittain tehtävä kuolleista eläimistä.

Puolustuslaitokselle tarkoitettu ruokaherne voidaan parhaiten jonkin paikka-
kunnalla toimivan liikkeen välityksellä luovuttaa elintarvekeskusvarikoille tai Val-
tion viljavarastolle. Liikkeiden on ennen tavaran lähetykseen ryhtymistä otettava
yhteys lähimmän varikon tai viljavaraston kanssa saadaksensa tarkemmin tietää
lähetysaseman ja -ajan sekä muut mahdolliset tiedot.

Viitaten Valtioneuvoston päätökseen joulukuun 11 päivältä 1939, koskeva mais-
sin ja maissituotteiden kaupan säännöstelyä, on p. o. päätöksen 2 §:n mukaan jokai-

Omistajan oikeus myydä siirtoeläimensä.
Kansanhuoltopiirm tiedustelun johdosta, onko siirtokarjan omistajalla oikeus

myydä karjaansa joko teurastettavaksi tai paikallisille maanviljelijöille, on kansan-
huoltoministeriö ilmoittanut, että tällainen oikeus on siirtokarjan omistajille heidän
sitä pyytäessä myönnettävä, mikäli ehdottoman luotettavasti voidaan todeta kysy-
myksessäolevien eläinten omistajat.

Tällaisesta myynnistä on ehdottomasti ilmoitettava sijoituspaikkakunnan kan-
sanhuoltolautakunnalle merkinnän tekemiseksi sen siirtokarjasta pitämään luette-
loon sekä, mikäli on kysymys hevosista, myös paikalliselle hevosottolautakunnalle.

Rehun niukkuuden vuoksi on ryhdyttävä harkitsemaan tuottamattoman siirto-
karjan, kuten lehmien, hiehojen ja vasikoiden suuremmassa määrässä teurastamista.
Viitaten kansanhuoltoministeriön kiertokirjeeseen n:o 42 joulukuun 22 päivältä 1989
kehoittaa kansanhuoltopiiri kansanhuoltolautakuntia tekemään kansanhuoltopiirille
esityksiä siirtokarjan teurastamisesta ja neuvottelemaan asiaa koskevista kysymyk-
sistä.



VILLALUMPPUJEN LÄHETYS.

KORTISTOA KOSKEVA.

SIIRTOVÄKI TYÖHÖN.

KANSANHUOLTOPIIRIN PUOLESTA.
Toimistonjohtaja: Einari Karvetti.

nen, jolla on hallussaan takavarikonalaista maissia tai maissituotteita tästä tehtävä
ilmoitus paikkakuntansa kansanhuoltolautakunnalle. Kansanhuoltolautakunnan tulee
tehdä yhteenveto k. o. maissimääristä ja jättää se tammikuun 20 päivään mennessä
kansanhuoltopiirille.

Kansanhuoltolautakuntien keräämät villalumput kehoitetaan lähettämään Littoi-
nen Osakeyhtiölle Littoisten asemalle. Tehdas on ilmoittanut lajittelevansa tavaran
sekä maksavansa siitä laadun mukaisen hinnan asianomaiselle kansanhuoltolauta-
kunnalle.

Kansanhuoltoministeriön suunnitteleman, kunnissa pidettävän yhtenäisen, pa-
kollisen kortiston laatiminen on ministeriöstä saadun ilmoituksen mukaan toteutet-
tava sen jälkeen, kun piiritoimistoon on lähetetty ministeriöstä asianmukainen kortti-
malli. Tarpeellinen korttimäärä lähetetään kuntiin piiritoimistosta ilman tilausta.

Kaikissa kunnissa on jo tietenkin valmiina luettelo ainakin pakollisesti siirty-
neistä, tai on olemassa omassa keskuudessa suunniteltu, tilapäinen kortisto, jotakos-
kevia ohjeita on piiritoimiston kiertokirjeissä jo aikaisemmin annettu. Niiden kan-
sanhuoltolautakunten, jotka eivät tähän mennessä ole, kehoituksista huolimatta, lä-
hettäneet vaadittuja henkilötietoja ensi sijassa pakollisesti siirtyneistä, tulee heti
tämän kiertokirjeen saatuaan toimittaa ne piiritoimistolle. Tämän jälkeen voidaan
piiritoimistosta tiedustella, mieluimmin kirjeellisesti, kadoksissa olevien henkilöiden
olinpaikkaa läänin alueella. Tiedotustoiminta edellyttää ennenkaikkea nopeaa toi-
mintaa kansanhuoltolautakuntien taholta puheena olevien tietojen lähettämiseksi
piiritoimistoon. Tämän kautta saataisiin hajalla olevat perheen jäsenet yhteen, mi-
kä taas puolestaan vaikuttaa rauhoittavasti ja mielialaa eheyttävästi. Tämä on erit-
täin tärkeätä myös siirtoväen työtehon kohottamisen kannalta ja siten varmimmin
saataisiin siirtoväen hyödytön liikehtiminen loppumaan.

Miesten ollessa asepalveluksessa tulee rintamantakaisten henkilöiden nyt olla
tarmokkaasti työssä. Tämä koskee myös siirtoväkeä. Kullekin tulee järjestää sopi-
vaa työtä. Etenkin tulee kansanhuoltolautakuntien huolehtia, että kaikki työkuntoi-
set miehet ovat ahkerasti työssä mukana. Nythän on polttopuiden hakkuu ja ajo
käynnissä, johon tarvitaan työvoimaa, mutta ellei omassa kunnassa syystä tai toi-
sesta olisi työtä on tästä ilmoitettava kansanhuoltopiirille. Koska on sellaisiakin siir-
tomiehiä, joilla on ajohevosia, tulee heille järjestää ajotyötä. Sellainen henkilö, ol-
koon mies tai nainen, joka itse voi ansaita, ei saa olla toimettomana eikä rasittaa
valtion kukkaroa. Kansanhuoltolautakunnan tulee tutkia tapaus tapaukselta kunkin
henkilön mahdollisuus ansaita itse toimeentulonsa. Jos kansanhuoltopiirm taholla
huomataan laiminlyöntiä ja leväperäisyyttä tässä suhteessa ja teryeitä työkuntoisia
miehiä ja naisia on valtion elätettävinä, on kansanhuoltopiirillä oikeus kieltäytyä
maksamasta tällaisten henkilöiden elatusta.
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