$enerwon lentolehtinen 3t:o 13.

Sfteuraoja turroepet)kuofuuskimncm
perustajille.
3uriuepcljfu (eli jammaltuiunte) on luurin tuiivattna ja
Ijicnonnetiua, latyoomatonta rd)tafaminalturwctta. 'Jiaala=
aine fen lualinisiamifcen [aabaan raljfafoista, joisfa tmvallis
lesti ainatin ijlin tervas on täljän tartofiiffecn fopuuaa.
3uriuepel)tu on inaaniieI)iUe fangen arroofas tanuitcaine,
jota pääafiallifesti fäijtetään tiiiiuitteclfi talleisfa ja nauietoisfa ja fefotusaineetfi niateisfa fcfä ratennusiartotulfiin,
iviciäpä moniin muiljintin tarpeifiin.
Pellervo-Seura 1916. H. 3,000.
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Run iotcmus on ofottanut, eitä turmepeljtun malmistus
ufein tulee ebulli[inunaf[i ijbteistoimintatieiä, tunvepeljfu*
ofuustuntien mälitijtfellä, annetaan feuraamasfa muutamia
ueumoja [etiäisten ofuustuntien perustamiiecn.
1. DJlilloin on turmepeljtuofuusturita perustettama?
Surmepel)fun malmistus moibaan täijbellifesti [omittaa
tarmetta mastaamatfi. 'pttlumiljclijä, jolla on lähellä tarfo*
tufjcen fopimaa [liota, moi itfe nostaa ja malmistaa tarmit*
[emanfa turmcpel)fun. Sauvoin [attuu luin mini aan fi)lätuimasta jota niieljen maalla olemaan turmepcljtim nostoon
fopimaa [liota. Siinä tapautfesfa on tpläläisten liilijttäroä
i)l)tcen ja perustettuina o [uus l n n t a luimitlecn malmis*
hista madon. Run jollainen juntin) paillatiinnalle, on fontin
maanmiljclijän, jolla on omalla maanaan iaiiotutjccn fopimaa
[uota, ufein ebullista liittijä ofuusluiitaaii, marfintiu jos ojuus*
tunnulla on parempi [no tuin Ijäucn omanfa eitä mutia talosta
finne ole liian piitä.
'JJHten on tunvepet)tuo[uustunta perustettama?
Run pieni tunvepel)fuofuustunta moi toimia uiman i)l)tä
ebullifesti tuin [uurempitin, moirnat jo muutamat liarmatlin
naapurit liittijä tällaijclfi ofuustuunalji, limban Ijcillä main
on tiebosfa tai fäijtettäivänään [opima juo.
tnn luonnollifcstitin on mitä tärteintä, että [no tobcllatin on tartutut*
[cen[a [opima ja että fitfi maittaan paras [aatamisfa olema,
jos nim. ufeampien mälillä olifi ivalittama, on juuri tästä [ei*
fasta en[it[i Ijantittama täijfi marmuus. Xämä tapahtuu
paraiten tilaamalla G u o m e n 3 u o m i I j e 11) s i) l) b i s=
t n t f e n f o n f u l e n 11 i (ofote: öelfinfi) tuttunaan juota.
Jollei tilaaja ole eitä liiti) Siiowiljcli)9i)l)bi5ti)ffen jäfenelfi
(muofi)iial|ii 5 ml), on hänen tilantiestä fuoritettama 5 mt ja
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[itäpaitji on fonfulentille amiettaiva ivapaa elatus toimitus*
paitasta ja tyijti lähimpään majataloon, aSemalle tai laiiva*
laituriin. Suoroiljctysijhbistyffellc moihaan innostin lähet*
tää ilmat JetJi tuttittaiuatfi fuonäijtteitä, jotta oivat otcttaivat
eri ojista juota ja eri Si)ivi)ijtfistä, jotta niistä ivoitaiiiin
Jaaha lehvä läjitys juon laahusta.
(Sen lijätji on Keller m o n 5 o i m i s t o s i a hantit*
iaiva Seuran toimittama „S a m m a 11 u i iv i l f e e n
iv a l m i s t n s ja j a m m a Hui iv i f e o J u u s t u n*
n a töniminen lirja (hinta 1 uit 50 p:iä), josja on jetä tarlioja
ohjeita ofuusiuiman perustamiseen että ucuivoja tuiivitfccn
roalmistustaivoista. Sitäpaitsi on mainitusta tafilirjasja
jääntöehhoius ja oljjefääntö iiirivcpchluoiiiusluntia ivarten.
y.ltaliiiää ntö i ä Saa mnös erilleen ostaa — ne oivat Juureen
arllilotoon painettuja ja malfaivat 25 p:iä Ipl. 'Jäitä ivoihaan
fitten täpttää länteiininä ja ojuusiiiuiaan jäjenitji liittijneittcn
aFeiirjoittainina jäännöille ivabivistusta haeitaesja. fiifätfi
[aahaan ^ellcnvon toimistosta lentolehtinen „9Jl itä I) n ö*
ti)ä on t u r iv e p e l) f u o |‘n u s t n n n a s t a?" jota
on fni)tä kivittää Siellä, niisiä tarhataan tehhä afia luunetuiii ja jaaha maainviljelijöitä tällaifeen ofimsluiitaan
liittymään.
?]l)hesfä chellijen täjilirjan terä on täi)[i ji)i) hanttia mi)ös
,.0 i u n s t o i m i n t a l a t i" (^cllcnvon tirjasto 'Jl:o 5,
hinta 1 mt 75 p:iä) ja perehtyä fiil)en mahhollijimuian tartoin.
Sos ne, jotta aitoivat perustaa ofuustuinian, eiiuät tum*
niintään ebellämainituista lirjoista ole pääsjeet tähteen fcb
ivi)i)teeu jiitä, miten Ijcibän on menetcltäivä, on (jeibän paras
pnptää Spenenvo*(3euran fonfulentti perustamaan lotouljeen.
SBoibaanpa SuoiviljetysijhbistytJentiii tonfulcnttia tähän tar*
totutfeen täyttää, jos lofous foiuitetaan jamatSi ajatfi luin ehei*
lämainittu juon tuttiminentin.
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Dnfo perustettama Juuri ioni pieni tnriucpel)tu=
ofuusfuntn?
(Ebcllifcsfä jo miitattiin fiihen, että pienen turmepehtuofuus=
hinnan perustaminen on fatfottama cbiilliicmmatfi tuin [uus
ren, cbcllpttäen tuitentin, että fopiroa [no on Jäljeltä tähän tar-tohilfecn [antamisia. .Qäijttäjicn fuletushistannutfet tulemat
[illoin Ijalmcmmitfi. Miinittin tustaiinutfet jäämät lomaili*
[esti merrattain pieniffi etupääsfä fitfi, että fonect moibaan
Ijaidtia halmemmat laitta moibaan fotonaan olla niitä ilman,
fetä fitfi, että ofuustunnan jäfenet [illoin helpommin moimat
itie toimittaa tarmittaman puuaineen ia tehbä iijön.
Dfuustininan [uiiniubcn tulee fiis ciinentaitfea riippua
fiitä, misfä määrin on faatamisfa tartotulfcen täijfin [opimia
joita.
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4. Suureitta tulee turivepehtufuon ona?
5os lastemme täijtettämän 2 fq tuimifelta eläintä ja päimää
tohti 250 päimäu fulucsfa muobcsfa, tarmitaan [itä fiis 500
ig eläintä tohti jota muo[i. Sämä mastoa noin 5 runtiometriä turmettajuimatusfa juosfo. 505 fuoinrmc leipää tuimilfcctfi 1 metrin ipmijijbeltä, faabaan l hehtaarin iuuruifesta
[nosta 10,000 tuntiometriä turmetta, mitä määrä fiis cfim.
100 eläimelle riittää 20 muobcffi. (Enemmän malmistettacsfa
on tuitentin Jasfcttama tilaa mijöstin turpeen tuimattamista
luartcn. 5?n fiis h)i)tä, että picncnpiioleincntin ofnustunta
hanftii n. 5— 10 hehtaaria [liota.

5. tpnljonfo turroepefyftilaitos mntfna?
laittein ijtfintertaifimpaan ja Ijalmimpaan laitolfccii, joljon
ofuustunnan jäfenet itfc hanffimat ratcnnus= ja hoafiatarpeet
f elä itfc [uorittamat taiten pcrustamistgön, ci tuntu muita
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inoranaijia menoja tuin turpeenrepijän hinta; l'cn [aa °*s
taa 80 milliä, jos tyi)bi)tään fäfirooimalfa läppään tonee*
[ecu. 3os jotainen ofafas itfe pitää huolen iurpeiben hta®
nontamifesta, iailta jos lualmistamiuen [nolla tapahtuu fi=
ien, että faabaan xualmiitfi pienennettyä Inumfctta, ei fiinä
tapauffesja mene rahaa cbes repijään.
.Qnn perustetaan fuurempi ofiiustunta, niin [illoin ci xuoiba
luälttää raicnniistcn nhteiieen lastuun ratentamista eitä
ijijinlerlaisten ioneiben hanlfimista Silloin tulemat raten»
nutfet ja haafiatiin melloifcn falliitii, ja jos lifätfi on imelä
ostettama loiomopiili, miniä hanttiminen ei lummintaan
tannata, jollei tuiivitctta tule malmisiettaiuat[i mähinläin
400 eläintä marien, täptiji) ofuustumialla olla fäptetfämänään
aiuaiiu 10 -20,000 maittaa, [aabatfenfa tehtaan tärjfin luu»
toon ja woii)at[cu)a pitää [irä täijnnisfä.

6. 9Jiiten

dii

ofuusmatfun fuuruus mäörätfiimä?

hiilen paljon intin jäfen iarmitfcc iurmepchtua taloubes*
[aan, riippuu tamallijesti hänen omistamainfa nautaeläinten
lutumäärästä. Cfuuljicn tutu määrätääntin [cnmuotji enimmätfeen nautaeläinten lunnin mutaan. Jos maanmiljelijä
fiis tahtoo turmcpchtuluimiiciia cfim. 10 lehmälle ja 2 bemo[clle [elä |itäpait[i läntiää [itä tanalasfa ja matisfa, chtäpä
josfus muusia taloubes[aiiii, on hänen mcrlittämä 13 ä 14
ofuutia. Sopiminta lienee määrätä, että tutin ofuus oiteuttaa
jäfenen laamaan 500 lp iurmepchtua.
SDfuusmatfun fuuruus on tietysti fomitettama ofunstminan
laajuuben ja laitotfcn laabun mutaan. Siinä iapautfesfa,
että jäjenet eimät itfe fuorita ratemuis* i). m. perustamis»
töitä eimätta anna rafeiinusainetfia i). m. tarpeita, titytyi)
ofuusmatfii määrätä mäljintäin 5—10 inartatfi ofuutta tohti.
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7. Guurento tulee lifäinatfinveltvoHifuubcn olin?
£ifäinatfuwelropllifuiiben [uuruus riippuu läljinnä liitä,
futata luuria lainoja täytyy ottaa laitoffcu funtoonpane*
mistä ja täyttämistä xvarten. 5os o[uusmal[ut riittäivät
täljän tarlotutfeen, ei taruitta li[ämai|uivclivollifinitta lain*
taan, enemmän tuin lainojataan. Säniä olifi tietysti cbulli*
[intä, mutta [iiljcn on ivaitea päästä etculin [illoin, tun jäfc*
net eiivät itfe tee ofuustunnan töitä ciivättä l)anti raiennusai*
neitafaan. SBäljäntiii fuuremmasfa ofuustannasfa on [iis
I i f ö m a t f u u> e l w o 11 i f n u s f u 1 a f i n o f n u 11 a
t o l) t i yleenfä määrättäviä niin [iiurclfi, että ojuusinatfut
ja lifämaffuuieluiollifuus yljteenfä täyfin ivastaaivat t anoit*
taivaa perustamispääomaa ja littepääomaa. itiin ojuusmatfu
määrätään 5 ä 10 nit.tfi, riittänee ainaliii ufeimmisfa tapani*
[isfa 10 ä 20 niarfan [uuruiiicn li|ämatfuivelwollifuus futatiii
ofuutta foljti.
8. Mosta moi ofuusfunta aiottua toimintanfa?
Dfuusfuunan Ijallitutfen on enfi töilleen Ijaettama ien jään*
noille maljroistus läänin lumcrnööriltä. .Qim tämä on [aatu,
on ofuustunta Ijeti ihnoitettama f a u p p a reti s t eriin
m e r litta mätfi. Rirjauen „£) [ulistun ta in [uljbe rclis=
t eri mir anoin äijiin" (^cllcriuon firjastosJl:o23,l)intal mt)
antaa [iinä tarmittamia ncumoja. SBasta tämän jälteen
moibaan ofuustunnan toiminta aitaa, lainoja [en m=
meen ottaa j. n. e. Slifaifeinmin tcljbyistä fitouinutfista
ei joubu roastuunalaifetfi ofuustunta fotonaifuubesfaan,
ivaan ne yffityifet jäfenet, jotta oivat allefirjoittaneet [opi*
niutfet.

7

9. 9JHstä faabaan tarmittamat lainat?
O ju u s f a s f o j e n .Q e s t n s l a i n a r a f) a s t o s t a, jo®
ta eriti)i|illä eljboilla imjöntää lainoja tällaifille ofuushninine,
tai, jos on ti)[i)nii)t)es)ä pieni laina, o f u u s f a s f o i 11 a.

10. Ullista Ijnntitnnn turpecnrepijä, lofomopiili ja
muut tarmittaroat fouect?
Selfingisjä toimimalta &estuso[u us liite Saatti*
jäit a, joTa mi)i) l)i)miä, tiirmepeljtun malmistul|"esfa tar*
uuttamia foneita ja joilta iiifinööri eriti)i[csti on perel)tpiii)t
täl)än malmistnllecn )e.tä jiilicn fopimiin toncifiin. ftun on
laatu tietää tarmittama malmistcmäärä i). m., laatii §antlija
[erä piinistutfet että lustaniiuslasfelinan laitosta marten.*

11. VJHifi ei toto laajasja mansiamme mielii ole
ufeampia tuin toista fataa turmepcljtuofuustuntaa?
Sitji, että niaanmiljelijämine eimät mielä ijlcenfä ole [eb
millä turmcpcljlun erinoinaifista omiiiaifuuilista. .Qcn ter*
ranlin onfäi)ttäiu)ttiirroepel)tua eläinten tiiimiHccna, Tjäiiroar*
maan fannattaa Ien ebellecn läijttöä.
12. lUHtii [iis on enlin teljiämä turmcpcfjfuofuus*
tuiman aitaanlaami|efli?
On li e t i ri)l)bi)ttämä i)llämntattiiil)in toimenpiteifiin.
(g. 91. OTnlni. *

_ Mlmoi Mlelöl —
Ainoastaan sellaiset ihmiset, joilla, on vakava
pyrkimys kehittää itseään ja kartuttaa tietojaan,
voivat olla hyviä osuuskunnan jäseniä.
William King^
,
Englannin vanhin osuustoimintakirjailija.

Pellervon Toimistosta on saatavana seuraavat lentolehtiset:
Osuustoiminta yleensä.

.

Nro 1 Me osuustoimintaväki - toistemme pa vehjoita.
Nro 2. Osuustoiminnallisen keskittymisen merkitys.
Osuuskauppa.
Nro 3. muu.
Mitä iirvuM
hyötyä v*
on‘ osuuskaupasta?
*•**••—• f*—
....
Nro 4. Kaksitoista neuvoa osuuskaupan perustajille.
Nro 5. Mitä jäsenen tulee tietää liittyessään osuuskauppaan.'
Osuusmeijeri.
Nro 6. Mitä hyötyä on osuusmeijeristä?
— 011 meneteltävä?
Nro 7. Muun
Miten osuusmeijeriä perustettaessa
Mitä
jäsenen
tulee
tietää
liittyessään
osuusmeijeriin.
Nro 8. i
Osuuskassa.
Nro 9. Mitä hyötyä on osuuskassasta?
Nro 10. I."l“------- ’

Nro 11. Mitä jäsenen
Turvcpchkuosuuskunta..
N:o 12. Mitä hyPlyä on7u^ÄiSi.sk....nas.«?
Neuvoja tuivepehkuosuuskunnau perustajille.
Puimnkoncosuuskunta.
Nro i-i. Mitä hyötyä on puimakoneosiiuskunnasta?
Nro 15. Neuvoja puimakoneosuuskunnan perustajille.
Munanmyyiitiosuuskunta.
Nro 16. Mitä hyötyä on miinaninyyntiosuuskunnasta.'
Yhteistoiminta metsätalouden alalla.
Nro 17. Mitä hyötyä on metsätaloudellisesta yhteistoiminnasta.'
Nro 18. Miten metsätalousyhdistystä perustettaessa on mene
teltävä ?
•

I
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If I I

Yhteisostot ja -myynnit.

Nro 19. Yhteisostoja tekemään!
Nro 20. Yhteistoiminta viljanmyynum alalla.
Hintar 2 kpl. maksaa 5 penniä.
100 ,. tai enemmän a 2 peninä.

TToimnsto ===
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Helsinki, Etelä - Esplanadink. 2.

piirto: 2 tpl. mattaa 5 p:iä, 100 lp!, tai enemmän ä 2 p:iö.
Helsinki

Yhteiskirjapaino Osakeyhtiö.

