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vädjade i sitt tal pá självständighetsdagen tili den 
kansia av samhörighet hos vart folk, som tar sig ut- 
tryck ¡ talkoarbetet. Hans vädjan har icke förklingat 
ohörd. Sammanslutningar, som representera alla sam- 
hällskretsar ha enhälligt biIdat en hela landet omfat- 
tande talkocentral —  föreningen Suurtalkoot —  vars 
uppgift är att med rád och dad främja organiserandet 

av en frivillig arbetshjälp över heia landet.
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Republikens President 
yttrade i sitt tal pâ 
självständighetsdagen 
den 6.12. 1941 
bl. a. följande:

" D et fö re lig g an d e arbetet tyckes vara oöverskad ligt. Likafullt 

äro tusende och âter fusende av vara bäsfa arbefare slutgiltigf 

borta. För att det skall vara m ö jligt att ersätta en sädan iörlust 

i folkefs arbetskraft och fâ folkets välstand att âter stiga, âr det 

nödvänd ig t att ôka arbetstakten och organisera arbetet riktigt. 

Envar mäste arbeta m era, anstrânga si g  m era utan att trevna- 

den i hans liv det oakfat om ed elbart skulle  ökas. Det racker  

icke  m ed ett norm alf fredstida arbete. Dârtill mâste envar göra  

frivilligt arbete, vara m ed  om talko-arbetet för att uppnâ de  

bestäm da m alen, detta falko -arb ete, för vilkef vârt folk har fal- 

lenhet sedan ârhundraden. M e n  ocksâ detta arbete mâsfe o rg a

niseras och göras sforstilat och sa, att det blir m ö jligt för envar 

att t.o.m. m ed frivilliga uppoffringar stärka detta âlskade folks 

trygghef."



.



« £ > a man efter vinierkriget sökte snabba och effektiva utvä- 
gar aff bringa hjälp ät de fusenden som direkt eller indirekt 
genom kriget räkat i nöd, äterupptäckte man det urgamla finska 
talkobruket, som visat sig vara en bade användbar och effektiv 
form av hjälpverksamhet.

Centralisering av talkoarbetet

Mängenstädes kom talkoarbetet i gäng alldeles av sig självt. 
De fran krigstjänst befriade vapenbröderna anordnade talkor för 
att hjälpa en stupad kamrats familj, en svärt särad vapenbroder 
eller en familj, som genom moskvafreden fätt överge sitt hem 
och förflyffats tili en främmande trakt. Snart märkte man emel- 
lertrd att en speciell upplysnings- och radgivningsverksamhet 
var av nöden. För detta ändamäl grundades hösten 1940 förenin- 
gen Suomen Talkoot. Följande sammanslutningar understödde 
grundandet av Suomen Talkoot och lovade skänka talkoarbetet 
sitt stöd:

Finlands Vapenbrödraförbund, Karjalan Liitto, Maatalousseurojen 
Keskusliitto, Maatalousnaisten Keskusjohtokunta, Centralskogssäll- 
skapet Tapio, Lantbruksproducenternas Centralförbund, Smäbrukar- 
nas Centralförbund, Pienviljelijä in Liitto, Maatalouskerholiitto,
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Svenska Lantbrukssällskapens i Finland Förbund, Kvinnornas Ar- 
betsberedskapsförbund: Akateemisten Naisten Karjala-Seura, Aka- 
demiskt Bildade Kvinnors Förbund, Finlands Svenska Gymnastik- 
förbund, Finlands Svenska Marthaförbund, Husmoderförbundet, 
Kotitalousopettajayhdistys, Tjänste- och Affärskvinnors Förbund, 
Maataloudellisten Kotitalousoppilaitosten Opettajayhdistys, Martta
liitto, Naisten Raittiuskeskus, Finska Kvinnoförbundet, Finlands 
Kvinnors Nationalförbund, Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto, 
Suomen Naisyhdistys, Finlands Rôda Kors' Damkommitté, Sjuk- 
sköterskeföreningen i Finland, Socialdemokratiska Arbetarkvinno- 
förbundet, Työväen Urheiluliiton Naistoimikunta och Kvinnosaks- 
förbundet Unionen i Finland; Pellervo-Seura, Kulutusosuuskuntien 
Keskusliitto, Suomen Rajaseutuyhdistys, Rajaseudun Ystävien Liitto, 
Suomen Puutarhaviljelijäin Liitto, Suomen Nuorison Liitto, Akatee
minen Karjala-Seura, Suomen Retkeilyliitto, Finlands Scouter, Fin
lands Flickscouters Centralrad, Kansallinen Partioliitto.

Som bärande kraft fungerade Finlands Vapenbrödraförbund, vars 
organisation utgjorde gründen för Suomen Talkoot's organisa
tion.

Arbefsresultat under interimsfreden

De 8— 9 manader Suomen Talkoot verkade, innan kriget anyo 
bröt ut, uppvisa redan ett aktningsvärt résultat. De tillgängliga 
sifferuppgifterna äro icke pa langt när fullständiga, men kunna 
i varje fall ge ett begrepp om talkoverksamhetens omfattning 
och résultat. Organiserai talkoarbete förekom i över 350 kom
muner; över 1 600 byggnadsföretag pabörjades tili fromma för 
dem som ledo nöd eller förlorat sitt hem; över 100 000 stam- 
mar byggnadsvirke transporterades fran skogarna tili sagarna 
och byggnadsplatserna; över 1 000 som "talkogavor" erhallna 
parceller voro avsedda att bebyggas med talkohjälp, för att 
inte tala om de talrika vapenbrödrahus som byggts, om de 
hundratals bränsle-, diknings-, röjnings- och skördetalkor, som
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ägt rum över hela Finland. Bl. a. i Tammerfors har en vapen- 
brödraby grundats, Byggnadsmaferialet tili husen, vilkas värde 
översteg 2 %  milj. mark, erhölls som gäva, och byggnadsverk- 
samhefen vidfog som falkoarbete. Värdef av donationerna och 
det ufförda talkoarbetet stiger, t.o.m, försiktigt beräknat, tili flere 
tiotals miljoner mark.

ö v rig  talkoverksamhef

Utom det av Suomen Talkoot ledda, lokala talkoarbetet, har 
efter vinterkriget framträtt en mängsidig hjälpverksamhet, som 
tillgodogjort sig talkoiden. Nämnas mä t. ex. r ö j n i n g s l ä g -  
r e n, vilka pä grund av krigsutbrottet nödgades inskränka sin 
verksamhet tili en lovande börj-an.

Speciell uppmärksamhet bör ägnas u n g d o m e n s  talkobe- 
tonade verksamhetsformer under det gängna äret. Insamlings- 
talkotävlingen, vars resultat uppskattas tili c :a  60 milj. mk, hade 
c:a 50 000 gossar och flickor under 16 är som deltagare. Den 
finska ungdomens stöttrupper bedrev organiserad verksamhet i 
419 kommuner. Siirtopoikien Työpalveluleirit gävo mycket goda 
erfarenheter. Ungdomens talkoarbete fyllde sälunda en bety- 
dande uppgift i det gängna ärets produktionskampanj.

K v i n n o r n a s  andel i arbetshjälpen har haft en synnerli- 
gen stor betydelse. I det lokala talkoarbetet har även ett stort 
antal kvinnor deltagit och under senaste sommars produktions
kampanj var det kvinnor, som togo initiativet tili otaliga höbärg- 
nings- och skördetalkor. Den kvinnliga arbetshjälpens egentliga 
organisation har omhänderhafts av Kvinnornas Arbetsberedskaps- 
förbund, som anordnat arbetstjänstläger för kvinnor och satt i 
gäng en mängsidig hjälpverksamhet grannar emellan.

De, som av ett eller annat skäl icke kunna deltaga i själva 
talkoarbetet, ha tack väre M ä n d a g s t a l k o n  tillfälle att
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vara med i hjälparbetet. Även om denna form av hjälp närmasf 
är en penninginsamling —  löntagaren förbinder sig aft under ire 
manaders fid avstä frän en timmes arbefsförfjänsf i veckan fill för- 
män för de av krigef nödsfällda —  är grundiden i varje fall 
densamma som i all annan falkoverksamhef —  aft skänka en 
arbetsprestation till krigets offer.

Under de första tre mänaderna gjordes knappt nägon offent- 
lig propaganda for Mandagstalkon. Trots detta inflöto under 
denna period i medeltal c :a 1 500 förbindelser per mänad. I 
mitten av januari representerade de inlämnade förbindelserna 
redan nära 2 milj. arbetstimmar.

Nya förhallanden — nya tag

Da kriget drog ut pä tiden och tillgängen pä arbetskraft for 
framtiden föreföll osäker, sammankallades i december represen- 
tanter för Suomen Talkoot's medlemsföreningar att dryfta läget 
och finna ut huru man under nuvarande förhallanden lämpligast 
künde öka den frivilliga arbetskraftens effekt. Mötet enades om, 
att de förluster i arbetskraft som kriget förorsakat, künde upp- 
vägas endast av en tätare arbetstakt och en frivillig arbetshjälp 
frän medborgarnas sida, ett faktum som ocksä Republikens Pre
sident i sitt tal pä självständighetsdagen framhöll. Man beslutade 
effektivem talkoverksamheten, trots att vapenbröderna, som voro 
det tidigare talkoarbetets bärande kraft, fortfarande göra sin 
plikt inom försvaret.

Dä emellertid de ändrade förhällandena ställa heit andra krav 
pä talkoverksamheten och förutsätta ett deltagande av alla sam- 
hällskrefsar, ansäg man skäl föreligga att utvidga talkoorganisa- 
tionens verksamhetsfält och samla alla i talkoform förekommande 
frivilliga hjälparbeten under den nya centralorganisationens led- 
ning. I denna avsikt beslöt man att i början av januari samman-
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kalla ett nytt möte, som skulle fatta beslut om nedläggandet 
av Suomen Talkoot r.y:s verksamhet och överlätandet av dess 
uppgifter at en ny talkoförening, som vid samma tillfälle skulle 
bildas. Denna borde omfatta ett vida större antal medlemsor- 
ganisationer.

Den nya talko-organisationen bildas

Vid ett sammanträde den 4 januari bildades en förening med 
namnet Suurtalkoot. Denna skulle fortsätta Suomen Talkoot r.y:s 
verksamhet pä en bredare bas och med beaktande av alla möj- 
ligheter tili effektivisering av verksamheten, I den nya förenin- 
gens styrelse invaldes följande personer:

Ordförande: Generallöjtnant E. H a n e I I
V iceordf.: Referendarierädet Eljas K a h r a
Ledamöter: Org. sekr. Toivo A a l t o n e n  

Kommissionär Bruno A i r o I a 
Fil. mag. Margit B o r g  
Lantbr. Pentti H ä r m ä l ä  
Lantbruksradet J. J y s k e  
Agroforst. dr. O . J ä ä s k e l ä i n e n  
Sekr., löjtnant Väinö L e s k i n e n  
Dir. Fanni L u u k k o n e n  
Generalmajor A. E. M a r t o l a  
Prof., major N. A. O s a  ra  
Fil. dr., kapt. L. Arvi P. P o i j ä r v i  
Agroforst. kand., kapt. A. T a v a i I a 
Agronom, kapt. Paavo V i d i n g

Som medlemmar i den nya föreningen ha redan anmält sig 
de flesta av de organisationer, som tidigare stödde Suomen
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Talkoot's verksamhet. Bland nyanslutna medlemmar märkas 
Skyddskarsrörelsen och Lotta-Svärdorganisationen. Anmärknings- 
värt är, att arbetarsammanslutningarna, bl. a. Finlands Fack- 
föreningarnas Centralförbund, Arbetaridrottsförbundet och det 
Socialdemokratiska Arbetarungdomsförbundet som medlemsor- 
ganisationer anslutit sig tili föreningen.

Som vi se, representera medlemsföreningarna alla samhälls- 
klasser i största möjliga omfattning. Suurtalkoot r.y. är en bild 
i miniatyr av ett viljekraftigt, enigt folk som t.o.m . under brin- 
nande krig samlar sig för att bygga upp ett nytt fredens Fin
land.

Suurtalkoot ry:s mal och medel

I stadgarna för Suurtalkoot r.y. definieras föreningens uppgift 
och verksamhet pä följande sätt:

Föreningens uppgift är att samla möjligast vida medborgar- 
kretsar tili frivilligt understöds- och uppbyggnadsarbete för att 
därigenom hjälpa statsmakten att övervinna de av kriget för- 
orsakade svarigheterna. Denna verksamhet strävar tili att med 
en ökad arbetsmängd ersätta den genom kriget förlorade arbets- 
kraften och -tiden, att hjälpa de nödlidande och bevara den 
enighet och vapenbrödraanda, som kriget skapat.

I fast samarbete med Vapenbrödraförbundet realiserar förenin
gen detta mal genom upplysningsverksamhet inom olika med- 
borgarkretsar, genom att anordna och leda talkoarbeten samt 
genom att tili de av kriget nödställda skänka hjälp i form av ar- 
bete, pengar och förnödenheter. Föreningen eftersträvar sam
arbete med alla föreningar, förbund, andra sammanslutningar 
och personer, som omfatta ovannämnda program.
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Organisationen
Da vapenbröderna, som pä de flesta orter ha bildat talko- 

verksamhetens egentliga stomme, fortfarande mestadeis äro 
borta, bör den lokala talkoverksamheten organiseras med nu 
tillbuds stäende medel. Pa grund av männens fränvaro äro talko- 
bestyrelserna pä mänga orter ingalunda fulltaliga, varför de 
fordra en omorganisation eller ätminstone en komplettering med 
hemmavarande.

För att verksamheten skall kunna vidtaga, ha de lokala vapen- 
brödraföreningarna och skyddskärerna fätt i uppdrag, att tili ett 
diskussionsmöte omedelbart sammankalla representanter tör alla 
de Organisationen som anmält sig villiga att understöda talko- 
arbetet. Vid detta möte, som bör hällas, om möjligt, under den 
första veckan i februari, tillsättes i varje kommun en talkobesty- 
relse, bestäende av företagsamma och arbetsvilliga personer 
ur alla medborgarkretsar. Medlemsantalet kan exempelvis be- 
stämmas tili 5. Pä mötet utses dessutom en talkochef för kom
munen. Valet av talkochef kan ocksä överlätas ät bestyrelsen.

Talkochefen leder kommunens talkoverksamhet och ser tili, 
att varje by har en talkoäldste. Eftersom talkoverksamhetens ef
fe k t iv s t  huvudsakligast beror pä funktionärernas energi och 
handlingskraft, bör vid val av styrelse och funktionärer speciell 
hänsyn tagas härtill.

Vid val av funktionärer kan ofta komma i fräga en funktionär 
i vapenbrödraföreningen, odlingschefen eller nägon annan per- 
son, vars övriga arbete gör honom lämpad för detta uppdrag.

För att talkoarbetet smidigt skall kunna anpassa sig efter pro- 
duktionskampanjen i dess helhet bör talkochefen fast samarbeta 
med de officiella organ, som övervaka tillgängen pä arbets- 
kraft.

Talkochefen bör omedelbart taga förbindelse med Talkobyrän 
i Helsingfors, adress: Mikaelsgatan 9, tel. 26 800, vilken städse 
stär tili tjänst med räd och anvisningar.
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Lokal verksamhet

Talkobestyrelsens första uppgift är aff göra sig förtrogen med 
läget, att taga reda pä de personer inom kommunen, som Iida 
nöd, eller, som i brist pä arbetskraft räkat i svärigheter och sä- 
lunda behöva hjälp i form av arbete eller förnödenheter. Där- 
efter bör man noga överväga de tänkbara möjligheterna aft pä 
snabbaste och bästa sätt hjälpa dessa familjer.

Ifall arbetshjälp gives ät personer, vilka ha räd att betala för 
arbetet, sä kan en viss ersättning uppbäras. Denna ersättning 
tillfaller den lokala vapenbrödraföreningens värdkassa, och dess 
storlek bestämmes av föreningen. Med dessa medel kan man 
t. ex. bekosta andra pä orten nödiga talkoarbeten. Om finan- 
sieringssvärigheter inträda, är det skäl att vända sig tili Talko- 
byrän.

För att arbetshjälpen skall bli sä effektiv som möjligt, böra 
arbefsuppgifterna planeras och ordnas med omsorg. Dä def är 
fräga om nägot sförre talkoföretag kan man pä förhand samman - 
kalla byborna tili en gemensam diskussion för att besluta om 
arbetefs utförande och planera detaljerna. Dylika diskussioner 
kunna gärna anordnas i samband med smä byfester med annat 
program.

Vid mötena kan man ocksä mottaga förbindelser, varvid de 
närvarande pä en för ändamälet framsatt lista anteckna pä vad 
sätt de Önska deltaga i arbetet. Man bör alltid pä defta eller 
nägot annat vis övertyga sig om att talkoarbetet kan genomfö- 
ras planmässigt.

För varje arbetsplats, där talkoarbete förekommer, bör utses 
en förman, som kan leda arbetet. Det är icke nog med att man 
lyckas skaffa arbetskraft, man bör ocksä se tili att denna arbets- 
kraff ufnyttjas sä effektivt som möjligt. Talkoförmannen äligge»' 
det ytterligare att göra anteckningar om arbetets art och resuftat,
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talkodeltagarnas antal m.m. pä en för ändamälet av Talkobyrän 
tillhandahällen blankett.

För falkoverksamheten är propagandan av stor betydelse. 
Därför böra ortsfidningarna regelbundet tillsändas falkonyheter 
och bilder med talkomotiv. Till större talkoförefag kan man 
gärna inbjuda representanter för pressen. Om deffa icke läter 
sig göra böra i varje fall tidningarna erhälla en redogörelse 
över falkoföretaget. Pä deffa säff kan man sporra andra orfer 
fill liknande falkoverksamhef.

Det är ocksä skäl atf om alla sförre arbefen sända medde- 
iande fill Talkobyrän, vilken möjligen kan skicka fidningsmän, 
fofografer och filmmän aff följa med arbefet.

Várvinterns talkouppgifter

Av värvinferns falkoarbefen är vedfalkon pä mänga orfer se
dan gammalf bekanf. Av vedtalkor finns def fvenne slag: gävo- 
falkor och forslingstalkor. Vid en gävofalko hämtar skogsägaren 
sfammarna ur egen skog, antingen direkf fill den hjälpbehö- 
vande eller tili eff av vapenbröderna anordnat vedupplag, vari- 
frän veden señare utdelas. Forslingstalkon äter innebär endast 
en transporfhjälp ät sädana som i brist pä dragare icke kunna 
forsla sin egen ved hem frän skogen. I är är def klokast aff 
forsla hem enbart heia stammar. Den hemkörda veden kan se
dan efterhand sägas och huggas även av kvinnor och barn. 
Fastlagstisdagen, som i är infaller den 17 februari, firas som 
en allmän, heia landet omfattande vedtalkodag. Def är skäl aff 
redan nu börja med förberedelserna.

Def för sommaren behövliga isförrädet kan man ocksä nu 
säga och transportera med tillhjälp av talkoarbete. Hela byn kan 
f. ex. gemensamt anskaffa heia den behövliga mängden.
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Forslingen av gödsel för sommarens produktionskampanj är 
ett vikiigt och aktuellt arbete, som väl later sig utföras som 
talko.

För att kunna trygga en ständig arbetshjälp pä stupades, inva- 
liders och alltjämt inkallade vapenbröders lägenheter, är bil- 
dandet av talkoringar att rekommendera. Granngärdarna för- 
binda sig da att under en viss tid vid sidan av sina egna ar- 
beten gemensamt sköta den hjälpbehövande gärdens arbeten.

Är talkoverksamheten under nuvarande 
förhällanden möjlig?
Det är en fräga som mängen kan ställa sig i dessa dagar, 

da männen äro inkallade, bristen pä arbetskraft skriande och 
envar pä hemfronten har arbete nog för egen räkning.

Vilja är kunna. I nödens stund blir ofta det omöjliga möjligt, 
det har Finlands folk flerfaldigt genom tiderna bevisat, dä det 
gäng pä gäng lyckats resa sig etter de slag arvfienden tillfogat 
det.

I denna stund är nöden den lag, som leder oss in pä sam- 
arbetets och den ömsesidiga hjälpens väg. Där det fattas män, 
stiga kvinnor och ungdomar fram. Endast ett osjälviskt samarbete 
kan nu möjliggöra en lösning av alla oundvikliga arbetsuppgif- 
ter. Om det räder brist pä hästar, utnyttja dä deras arbetsför- 
mäga noggrant och tili det gemensamma bästa. Ju mindre or- 
dinarie arbetskraft det finns tillgänglig, desto större är behovet 
av frivillig arbetskraft. Arbeten, som i detta nu icke äro fullkom- 
ligt oumbärliga för värt folks existens, kunna tillsvidare upp- 
skjutas, men de nödvändiga arbetena mäste fullgöras i tid med 
gemensamma krafter. Därför böra alla arbeten, som skänka värt 
folk dess dagliga bröd, likaväl pä grannens som vär egen äker, 
betraktas som vära egna arbeten och utföras som sädana.
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Värf folks sfortalko

Denna tid om nägon är tiden för verkliga stortalkor. Manfolket 
deltar vid fronten i en jätteförsvarstalko. De hemmavarande 
kämpa pä arbetsfronten, vilken, liksom stridsfronten, mäste 
hälla stand sä länge det fordras. Talkoverksamheten utgör en 
viktig del av hemfrontens produktionskampanj. I denna kam- 
panj mäste alla vara med. Vid sidan av värt dagliga arbete 
skola vi hjälpa dem, som icke ensamma förmä reda sig ur svä- 
righeterna. Det gör vi med talkon. Den, som icke kan skänka en 
arbetsinsats, kan deltaga i vapenbrödernas Mändagstalko eller 
Nationalhjälpens storinsamling. Den, som kan hjälpa bäde med 
arbete och pengar, mä göra detta. Envar har sin egen uppgift 
och möjlighet att lösa dem.

Alltsä: tili varje kommun en talkobestyrelse och 
tal kochet, 

de nödvändiga arbetena i gang i varje by, 

allmänna vedtalkor under fastlagstisdagen.


