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Kertomus Rauman kaupungin kansanhuoltolautakunnan
toiminnasta vuodelta 1942.

Lautakunta.

Kansanhuoltolautakuntaan kuului vuoden 1942 aikana: puheen-
johtajana johtajaK. Haapio, varapuheenjohtajana johtaja M. Hirsi-
mäki, jäseninä kauppias K. Rahi, talonmies V. Aronen ja osaston-
hoitaja. K. Vuori.

Lautakunnan sihteerin tehtäviä kamreeri A. Heikkilän ollessa
koko kertomusvuoden ajan asepalveluksessa hoiti toimistonhoitaja
V. Mäki.

Lautakunta on toimintakertomusvuotenaan 1942 pitänyt kaik-
kiaan 41 kokousta, joista pöytäkirjaan on kertynyt 721 pykälää.

Neuvottelutilaisuudet.

Tammikuun 11 päivänä järjestettiin kansanhuoltopiirin toimesta
viljan jauhatusta koskeva neuvottelukokous. Kokoukseen, joka pidet-
tiin lautakunnan toimistohuoneistossa oli saapunut kansanhuolto-
piirin edustajana hra H. E. Kerttula Turusta sekä paikkakunnan ja
lähiympäristöpitäjien myllyjen omistajia ja hoitajia, maanviljeli-
jöitä ja kansanhuollonjohtajia yhteensä 19 henkeä.

Ostokorttien jakelu.

Huhtikuun 1 päivänä voimaan astuneita ostokortteja jaettiin
8.469 henkilölle yhteensä 50.952 kappaletta sekä lokakuun 1 päivänä
voimaan astuneita ostokortteja 8.296 henkilölle yhteensä 57.785 kap-
paletta. Lisäksi jaettiin vuoden aikana erilaisia erikoiskortteja
4.561 kappaletta, sekä 16. 12. 1942 voimaan astuneita uusia tupakka-
kortteja 2.583 kappaletta. Vuoden aikana jaettujen ostokorttien
yhteismäärä oli 115.881 kappaletta.

Kaikki ostokorttijakelut suoritettiin lautakunnan toimistossa.

Ostoluvat.
Ostolupia kirjoitettiin vuoden aikana liikkeille, laitoksille, elin-

keinonharjoittajille, laivoille ja yksityisille yhteensä 16.830 kappa-
letta.

Laivoille myönnettiin 24 kappaletta ostoskirjoja.
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Kirjeenvaihto.

Kirjeitä, jotka aiheuttivat käsittelyn lautakunnassa saapui
536 kappaletta, tämän lisäksi saapui kirjeitä, jotka käsiteltiin suo-
raan toimistossa 2.474 kappaletta, joten saapuneiden kirjeiden
määrä oli yhteensä 33.010 kappaletta.

Lautakunnasta lähetettyjen kirjeiden lukumäärä oli 5.109 kappa-
letta. Säännöstelyä koskevia kiertokirjeitä lähetettiin kauppaliik-
keille 10, ravitsemisliikkeille 14, viljelijöille ja karjanomistajille 3
jakiinteistöjen omistajille 4 kappaletta.

Tilitykset.

Toimintavuotena hoidettiin toimistossa erilaisia liikkeitten sään-
nöstelytilejä seuraavasti:
30 tiliä viljasta ja viljatuotteista tilit, kup.määrä 2.010.008 kiloa
29 » sokerista » » 409.951 »

29 » kahvinkorvikkeesta » » 35.798 »

29 » kahvinvastikkeesta » » 13.410 »

31 » hillosta, marmelaadista ja
mehusta » » 37.006 »

35 » tupakasta » » 92.994 pist.
7 » maidosta » » 1.129.299 litraa

29 » ravintorasvoista » » 107.468kiloa
10 » lihasta ja kananmunista .... » » 2.911.747mk
3 » kalasta » » 416.507 kiloa
5 » perunasta ja ruokajuurikas-

veista » » 325.853 »

39 » saippuasta » » 26.644 »

99 » vaatetus- ja jalkinetarvik-
keista » » 2.332.297 pist.

Lisäksi pidettiin seuraavat ravitsemisliikkeitten, leipomoitten,
laitoksien ja kioskien tilit:

26 tiliä ravitsemisliikkeitten viljatuotteista
12 ■» » rasvatuotteista
12 » » maidosta
12 » » lihasta
12 » leipomoiden viljatuotteista

6 » laitoksien viljatuotteista
3 » laitoksien rasvatuotteista
7 » kioskien viljatuotteista,

eli yhteensä 465 säännöstelyn alaista tiliä.

Maanviljelys- ja karjataloustilit.

Maanviljelys- jakarjataloustilejä oli seuraavat määrät: 366 tiliä
karjanomistajien maito-, voi-, liha-, vuota-, villa- ja kananmuna-



tuotannosta ja 172 tiliä viljelmien vilja-, peruna-, juurikasvi- ja hei-
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nätuotannosta.
Kotieläimiä lautakunnan alueen karjanomistajilla oli vuoden

lopussa seuraavasti:
hevosia 90 kappaletta
lehmiä 203 »

nuorta nautakarjaa 62 »

lampaita 217 »

vuohia 16 »

sikoja 55 »

kanoja 166 »

Lisäksi oli vuoden vaihteessa kaupunkilaisilla n.s. taloussikoja
53 kappaletta.

Viljelmien luovutusvelvollisuus ravintokasvituotteista vuoden
1942 sadosta:

leipäviljasta 4.187 kiloa
kaurasta 5.900 »

perunasta ja ruoka juurikasveistä 13.260 »

heinästä 7.000 »

Viljan jauhatuskortteja jaettiin viljelijöille yhteensä 312 kappa-
letta.

Polttoaineet

koivuhalkoja 2.650 m 3 eli 379.221 mk:n arvosta
Polttoaineita myytiin seuraavasti:

havuhalkoja 3.038 » » 386.961 » »

I lk. sekahalkoja 1.166 » » 163.841 » »

II lk. sekahalkoja 736 '» » 99.352 » »

rimoja 138 » » 15.180 » »

Yhteensä 7.728 m 3 eli 1.044.555 mk:n arvosta

Polttopuiden osto- ja kuljetusosoituksia on välitetty 75 kappa-
letta, vastaten 1.500 pinokuutiometrin poltopuumäärää.

Syyskuussa toimitettiin polttoaineiden tarkka inventaario ja
samalla tehtiin kiinteistökortisto, jossa kaikki tiedot kiinteistöjen
asukkaiden polttoainevarastoista ovat erillisinä, joten kortiston
perusteella on polttopuiden myynti voitu suorittaa oikeudenmukai-
sesti.

Koksi.

Lämmityskaudeksi 1942—1943 saatiin jaettavaksi koksia 250
tonnia. Keskuslämmityskiinteistöjä, joille koksia on jaettu on kau-
pungissa noin 100 kappaletta.
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Nestemäiset polttoaineet ja öljyt.

Apubensiiniä jaettiin seuraavasti: 24 kuorma-autolle, 4 paketti-
autolle, 11 vuokrahenkilöautolle ja 1 lääkärin autolle yhteensä
2.722 litraa.

Voiteluöljyä on eri ammattien harjoittajille jaettu 10 litraa kuu-
kaudessa, yhteensä 120 litraa.

Moottorivoiteluöljyä kalastajille 240 litraa.
Valopetroolia kalastusta varten kalastajille 3.521 litraa, jotavas-

taan kalastajat ovat lautakunnalle tilittäneet kalaa 100.000 kiloa.

Polkupyörän renkaat.
Irrallisia ulkorenkaita jaettiin 124 kappaletta, irrallisia sisären-

kaita 90 kpl., pyöriin asennettuja ulkorenkaita 60 kpl. ja pyöriin
asennettuja sisärenkaita 60 kpl. eli yhteensä 184 uiko- ja 150 sisä-
rengasta.

Kadotetut ostokortit.

Poliisikuulustelupöytäkirjojen mukaan ilmoitettiin erilaisia osto-
kortteja kadotetuiksi kaikkiaan 360 kappaletta. Kadonneitten tilalle
myönnettiin uusia kortteja yhteensä 338 kappaletta.

Kadotetuiksi ilmoitettuja erilaisia ostokortteja palautettiin löy-
dettynä takaisin 14 kappaletta.

Henkilökunta.
Vuoden aikana oli toimistossa vakinaista henkilökuntaa 7 henkeä

ja polttoaineasioiden hoitoa varten polttoainepäällikkö. Lisäksi kiin-
nitettiin lautakunnan palvelukseen huhtikuun alusta säännöstely- ja
hintatarkkailija, joten henkilökuntaa oli kaikkiaan 9 henkeä.

Lautakunnan toimistonhoitajana oli V. Mäki ja v.t. hoitajana
T. Kaisla.

Yleisten korttijakeluiden aikana maalis- ja syyskuussa oli molem-
pina kuukausina tilapäistä henkilökuntaa 3 henkeä.

Kalusto.
Vuoden alussa oli toimistossa kalustoa 25.775 markan arvosta,

kalustoa hankittiin kertomusvuoden aikana lisää 10.305 markan
arvosta, eli 1 kpl. monistuskone, 1 kpl. nitomiskone ja 6 kpl. map-
peja, sekä vanha kirjoituskone vaihdettiin uuteen.

Kalustoa vuoden lopussa oli yhteensä 36.080 markan arvosta.

Toimiston sijaitsemispaikka.

Lautakunnan toimisto sijaitsi taiteilija Karhulan perikunnan
talossa Eteläpitkäkatu 4:ssä ja oli toimiston käytettävänä 3 huo-



netta. Vuoden lopulla sijoitettiin toimistohuoneiston yhteyteen kau-
pungin halkokonttori. Tarkotukseen otettiin osa vahtimestarin asuin-
huoneesta, joka väliseinällä eroitettiin erilliseksi toimistohuoneeksi.
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Menot.
Vuoden aikana jakautuivat lautakunnan menot seuraavasti:

Luottamustointen haltijat 9.470: —

Henkilökunnan palkkaus 144.529:50
Huoneistomenot 17.450: —

Toimistotarpeet 37.831: 85
Yhteensä mk 209.281: 35

Menoarvio vuodelle 19J/.3.

Luottamustointen haltijat 17.000: —

Henkilökunnan palkkaus ja kalliinajan lisät 175.000: —

Huoneistomenot 26.400: —

Toimistotarpeet 50.000: —

Raumalla, 28 päivänä tammikuuta 1943.

K. Haapio.
V. Mäki.




