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Kiertokirje N:o 100.

Helsingissä,
toukok. 17 p:nä 1940.

Koskee leipäkortteja.

Kiertokirjeessä N:o 98, sivu 4, on esitetty ne
yleiset ohjeet, joiden mukaan leipäkortit anne-
taan eri henkilöille iän ja työn laadun mukaan.
Alla vielä esitetään nämä eri ryhmät ja anne-
taan samalla kansanhuoltolautakuntien ohjeeksi
täydentäviä esimerkkejä B ja C kortin saantiin
oikeutetuista ammateista ja työaloista.

Kortti A.

Kirjaimella A merkitty kortti annetaan:
lapsille, jotka eivät ennen tammik. 1 p:ää

1940 ole täyttäneet 7 vuotta, siis niille, jotka
ovat syntyneet v. 1933 tai sen jälkeen.

Kortti B.

Kirjaimella B merkitty ostokortti annetaan
naisille, riippumatta heidän työnsä laadusta, sekä
henkistä tai keveähköä ruumiillista työtä teke-
ville ja niihin verrattaville miehille, kuten virka-
miehille, opettajille, koululaisille, opiskelijoille,
konttoristeille, vapaiden ammattien harjoittajille,
työnjohtajille, liike- ja kotiapulaisille, upseereille
ja aliupseereille, jotka eivät ole puolustuslaitok-
sen muonassa, kangas-, puku- ja muille vaatetus-
alan työläisille, ravinto- ja nautintoaineteolli-
suuden työläisille ja, mikäli jäljempänä ei toisin
määrätä, käsityöläisille sekä eläkkeellä oleville.

Esimerkkinä kevyen ruumiillisen työn teki-
jöistä mainittakoon seuraavat ammatit ja työ-
alat:

ajurit,
auto- ja ajokaluverhoomot,
autonkuljettajat (henkilöauton),
desinfioimistoimistot,

tut),

elokuvien valmistus ja esittäminen,
galvanoimislaitokset,
hammasteknikot,
harja- ja sivellinteollisuus,
liattu- ja lakkitehtaat,
hienomekaanikot,
hiivatehtaat,
huopatehtaat,
höyhentehtaat,
jalkinetehtaat ja -korjaamot,
jäätelöliikkeet,
kahvipaahtimot,
kaivertajat,
kehruu- jakutomateollisuus,
kehysliikkeet,

kemialliset pesulaitokset,
kemigraafiset laitokset,
keramiikkiteollisuus,
kirja- ja kivipainot,
kirjansitomot,
kirjekuori-, kotelo- ja pussitehtaat,
korintekijät,
kulta- ja kellosepät,
kumikorjaamot,
kumitehtaat,
kuvalaattalaitokset,
laborantit,
lasinhiojat,
lasinleikkaajat,
leikkikaluteollisuus,
leimasintehtaat.
leipomot.
lääketeollisuus,
makaroonitehtaat
makeistehtaat,
makkaratehtaat,
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mallasjuomatehtaat,
mallastehtaat,
margariinitehtaat,
markiisi- ja verhotehtaat,
meijerit,
myymäläapulaiset,
nahkapukutehtaat,
parturit,
polkupyöräliikkeet ja -korjaamot,
puhelinlaitokset,
pukimo- ja vaatetusliikkeet,
pukutehtaat,
purjetyöliikkeet,
radioteollisuus,
sairaanhoitajat ja sairasvoimistelijat,
sateenvarjotehtaat,
satulasepät,
soitinteollisuus,
suoliliikkeet,
sähköliikkeet,
säilyketehtaat,
talonmiehet,
tapettitehtaat,
tarjoilijat,
trikootehtaat,
tulitikkutehtaat,
tupakkatehtaat,
turkiseläinten hoitajat,
turkisteollisuus,
vahtimestarit,
valokuvaajat ja valokuvausteknikot.
vartijat,
verhoilijat,
vernissatehtaat,
vesi- ja mehutehtaat,
väriaineteollisuus,
värjäämöt,

Kortti C.

a jokaluteollisuus,
asfalttiteollisuus,
autokorjaamot,
autonapumiehet,
eristysaineteollisuus,
eristysliikkeet,

Kirjaimella C merkitty ostokortti annetaan
raskasta ruumiillista työtä tekeville miehille, ku-
ten puu-, kivi- ja metallialan työntekijöille sekä
yleensä, ulkotyössä oleville tai pääasiallisesti
eväsruuan varassa toimiville työmiehille. Esi-
merkkeinä tähän korttiin oikeuttavista toimista
ja työaloista mainittakoon:

faneeri- ja rullatehtaat,
halkosahat,
hierojat,
hiilihappotehtaat,
ikkunanpuhdistusliikkeet,
kaapelitehtaat,
kadunlaskemisliikkeet,
kaivosteollisuus,
kalastajat,
kalkkitehtaat ja -polttimot,
kattohuopatehtaat,
kiven louhijat,
koneenkäyttä jat,
konetehtaat ja konepajat,
korjauspajat,
kovasintehtaat,
kuorma-ajurit,

laatikkotehtaat,
laivanveistämöt,
lasitehtaat (paitsi hiomot),
lastaus- ja purkaustyöntekijät,
lastuvillatehtaat,
luu jauhotehtaat,
maalarit,
malliveistämöt,
malmien louhijat,
merimiehet,

myllyt,
nahkatehtaat,
nuohoojat,
pelastus- ja sukellusliikkeet,
pellavanpuhdistuslaitokset,
permantopäällysteliikkeet,
poliisit,
polttoturveteollisuus,
porsliinitehtaat,
puhtaanapitolaitokset,
puunkyllästämislaitokset,
puusepäntehtaat,
puutarhatyöntekijät,
raakasokeritehtaat,
raitiovaununkuljettajat,
rautasänkytehtaat,
rautatien työntekijät,
rikkihappotehtaat,
räjähdysaineteollisuus,
sahat,
saippuatehtaat,
selluloosa- ja paperitehtaat,

kuorma- ja linja-autonkuljettajat
köysitehtaat,

metalliteollisuus (paitsi erikseen
metsänvartijat,

mainitut)
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sementtiteollisuus,
siirappiteollisuus,
sokeritehtaat,
superfosfaattitehtaat,
sysien valmistus,
teurastuslaitokset,
tie- ja vesirakennustyöt,
tiilitehtaat,
tynnyrinteki jat,
uunintekijät,
valjasteollisuus,
varastomiehet,
vesi- ja lämpöjohtoliikkeet.
Sikäli kuin esimerkkinä mainittuihin ammat-

teihin kuuluva tai mainituilla toimialoilla työs-
kentelevä työn rasittavuuden mukaan aivan il-
meisesti on rinnastettava B ryhmään kuuluviin,
tulee hänelle antaa B-kortti.

Kortti B ja D.

Kortti C ja D.

Ministeri Väinö Tanner.

B-kortin täydennyksenä saavat kirjaimella D
merkityn kortin raskasta ja raskaanpuoleista
ruumiillista työtä tekevät naiset, kuten pyykin-
pesijät, tiilen- ja ruukinkantajat sekä puutarha-
ja maataloustyöläiset (jotka eivät kuulu oma-
varaisiin talouksiin). D-kortin saavat myös ras-
kauden tilassa olevat ja imettävät naiset.

C- ja D-kortin saavat erittäin raskasta ruu-
miillista työtä tekevät miehet, kuten kivenhak-
kaajat ja -poraajat, kiven ja malmin louhijat,
lämmittäjät, metsä- ja uittotyöläiset, rautateh-
taiden, pajojen, valimojen ja valssilaitosten työ-
läiset, rakennustyöläiset sekä maataloustyöläiset,
mikäli eivät kuulu omavaraisiin ruokakuntiin.

Osastopäällikkö Onni Toivonen.
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