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Ostolupatodistusten myöntäminen mehiläis-
hoitoa varten.

Eräät mehiläispesien omistajat ovat kansan-
huoltoministeriöltä anoneet, että mehiläisten
talviruokintaa varten myönnettäisiin sokeria.
Anomuksen johdosta kansanhuoltoministeriö on
määrännyt, että mehiläispesien omistajille on
myönnettävä sokeria mehiläisten talviruokintaa
varten 7 kiloa pesää kohden. Tällaisia ostolupa-
todistuksia antavat paikalliset kansanhuoltolauta-
kunnat. Lupatodistuksia antaessaan kansanhuol-
tolautakunnan on saatava varmuus anojan omis-
tamien mehiläispesien lukumäärästä ja vasta sen
jälkeen kirjoitettava ostolupatodistus.

Mikäli mehiläispesien omistajalla oli hallussaan
lokakuun 7 päivänä sellaista sokeria, joka oli
takavarikon alaista, se on käytettävä mehiläisten
ruokintaan, ennen kuin uusia ostolupatodistuksia
annetaan. Sellaisessa tapauksessa on meneteltävä;

niin, että asianomaisen henkilön varastoilmoituk-
seen merkitään takavarikosta vapautetuksi se
sokerimäärä, joka mehiläisten ruokintaan edellä
sanottua perustetta noudattaen tarvitaan. Jos
takavarikonalainen sokeri ei riitä mehiläispesien
ruokintaan, annetaan ostolupatodistus puuttu-
valle määrälle. Jos taas takavarikonalaista soke-
ria on niin paljon, että koko varastoa ei tarvita
mehiläisten ruokintaan, takavarikosta vapaute-
taan ainoastaan tarvittava määrä ja jäännös-
varasto, jonka mäiärä merkitään varastoilmoi-
tuslomakkeeseen, jää edelleen takavarikkoon.

Sokerinostolupien myöntäminen tilapäis-
tarkoituksiin.

Usealta taholta on kansanhuoltoministeriöltä
tiedusteltu, onko sokerinostolupia myönnettävä
sellaisia tilapäistarkoituksia varten kuin esim.
konttorihenkilökunnan yhteiseen päiväkahvin

Kansanhuoltolautakunnille

Ostokortin kelpaavaisuus toisessa kunnassa.

juontiin, hautajaistilaisuuksiin, kansakoulutalon
vihkimisjuhlaan, Pelastusarmeijan järjestämiin
juhliin, kahvin tarjoiluun kunnanmiehille, kirk-
koväelle, myllyssä odotteleville myllymiehille,
ompeluseurojen kahvitarjoiluun j. n. e. Näiden
tiedustelujen johdosta kansanhuoltoministeriö
ilmoittaa vielä, että tällaisia tilapäistarkoituksia
varten sokerinostolupia ei voida myöntää, vaan
on kahvinjuojien sellaisiin tilaisuuksiin tuotava
sokeri mukanaan, mikäli he sanotunlaisissa tilai-
suuksissa haluavat nauttia kahvia sokerin kanssa.
Kävisi nimittäin ylivoimaiseksi tarkkailla täl-
laista sokerin kulutusta, koska samantapaisia
kahvinjuonti-kerhoja voidaan muodostaa kuinka
paljon tahansa. Ohjeena on pidettävä, että vain
sellaisille tarjoilupaikoille, joissa nautitaan sään-
nöllisesti ruokaa, myönnetään ostolupa. Kuiten-
kin myönnetään ostolupa tavallisessa järjestyk-
sessä luonnollisesti kahvilaliikkeen harjoittajalle,
vaikka ei kahvilassa ruokaa tarjoiltaisikaan.

Liikkeet, jotka toimivat usean kunnan alueella.

Sellaiset vähittäismyyntiliikkeet, jotka toimivat
useamman kuin yhden kunnan alueella, ovat vel-
volliset hankkimaan itselleen sokerinostoluvan
jokaisesta toiminta-alueeseensa kuuluvasta kun-
nasta. Sellainen liike voi tietysti ostaa koko liik-
keessään tarvitsemansa sokerin yhtenä eränä kes-
kusvarastoonsa, mutta sen on keskusvarastoonsa
ostamansa sokerierä jaettava eri kuntien osalle
siinä suhteessa kuin annetut ostolupatodistukset
edellyttämät. Ne ostokupongit, jotka liikkeen
myymälöihin kerääntyvät, on palautettava sen
kunnan kansanhuoltolautakunnalle, jonka alueella
myymälä toimii.

Jollekin henkilölle annettu ostokortti on voi-
massa muussakin kuin siinä kunnassa, jossa se
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on anneltu. Esitettäköön valtion antama osto-
kortti missä kunnassa tahansa, vähittäismyynti-
liikkeen on myytävä sokeria kortin esittäjälle,
mikäli kortissa on jäljellä voimassa olevia kupon-
keja.

Yhteenvetojen valmistaminen.
Kansanhuoltolautakunnille ilmoitetaan, että

niiden tulee niin pian kuin mahdollista valmis-
tuttaa ja piiritoimistoihin lähettää yhteenveto-
lomakkeet n:o 9, 10 ja 15. Näitä, lomakkeita on
jo lähetetty kaikille kansanhuoltolautakunnille.
Nämä lomakkeet on toimitettava piiritoimistoihin
kiireellisesti sen tähden, että saadaan niin pian
kuin mahdollista selvyys maassa olevista sokeri-
varastoista ja kulutukseen tarvittavista määristä.

Ostolupatodistuslomakkeet.

Kansanhuoltolautakuntia ja piiritoimistoja
pyydetään ensi tilassa ilmoittamaan kirjeellä
kansanhuoltoministeriölle, paljonko lautakunta

Kansanhuoltoministeri R. v. Fieandt.

Helsinki 1939. "Valtioneuvoston kirjapaino

on saanut ostolupatodistuslomakkeita ja mitkä
tulleiden ostolupatodistuslomakkeiden numerot
ovat.

Sokerinostolupatodistuksen myöntäminen lääkä-
rin todistuksen perusteella.

Milloin lääkäri .määrää sairaalle sokeria enem-
män kuin ostoikortilla voidaan saada, täillaista
lääkärin määräystä on noudatettava ja kirjoitet-
tava asianomaiselle sairaalle ostolupatodistus lää-
kärin antaman määräyksen mukaisesti.

Kansanhuoltolautakuntain osoitteet.

Kansanhuoltoministeriä huomauttaa vielä, että
ilmoitukset kansanhuoltolautakuntain osoitteista
olisi lähetettävä viipymättä ministeriöön. Jos
kunnan asukasluku on huomättavastti muuttunut
viime vuoden vaihteessa olleesta määrästä, olisi
myös nykyinen asukasmäärä ilmoitettava minis-
teriölle.

Osastopäällikkö Onni Toivonen.


