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Helsingissä,
narraakuun 4 pnä 1944.

Kiertokirje N: o 24.

Teurasporsaan hankkijoille.

IQ ■ ffffurasporsaan hankkiminen ,1a t "--u-a st aminen ajalla l/IQ-31/12 1944,

1/10 - 31/12 1944 välisenä aikana saa yksityinen kuluttaja teurastaa nuo—
:&m porsaan, jonka teuraspaino ei ylitä 22 kiloa ja varata siitä lihaa k<slme
(55 kiloa kuukautta kohden kullekin ruokakuntansa jäsenelle siksi ajaksi, kun
asianomainen luopuu lihakortistaan, seuraavin ehdoin:

Cstolupa teurasporsaan hankkimista varten on pyydettävä vakinaisen asuin-
paikkakunnan kansanhuoltolautakunnalta, jolle samalla on ilmoitettava, että
kyay-ays on välittömästi tapahtuvaa teurastusta varten hankittavasta porsaasta.

Tällä tavoin hankittu porsas on teurastettava viimeistään kahden viikon
'ruiuessa ostoluvan antamisesta, jos teurasporsaan ostaja haluaa saada kolmen
kilon lihavarauksen. Ellei porsasta ole teurastettu kahden viikon kuluessa
ostoluvan antamisesta, katsotaan se talousporsaaksi, jota tällöin on kasvatet**
trva vähintään kahden kuukauden ajan. Talousporsaan kasvattajan liha-annos
ori l/lQ 1944 - 31/3 1945 välisenä aikana kaksi ja puoli (2,5) kiloa kuukau-
dessa, "

■■' ■
On huomattava, että jos teurastettavaksi hankitun porsaan teuraspaino y-

llttää 22 kiloa, eläimen omistajalle ei lasketa lihavarausta 2,5 kilonkaan
irukaan, vaan menettää hän koko teurasporsaan lihan. Samoin on asianlaita sii-
näkin tapauksessa, että porsasta pilataan yli kaksi viikkoa, mutta kuitenkin
talouseläimen pitoon vaadittua. >-lata kuukautta lyhyemmän ajan.

L/lO - 31/12 1944 välisenä aikana teurastettavan porsaan teuraspainosta
saa suorittamansa punnituksen perusteella antaa kansanhuoltolautakunnalle toi-
mitettavan punnitustodistuksen muukin luotettava henkilö kuin kansanhuoltolau-
takunnan määräämä punnitsija. Koska terveydenhoitojärjestyksen mukaan Helsin-
gin kaupungin alueella saadaan teurastaa eläimiä vain asianomaisessa- järjes-
tyksessä hyväksytyssä teurastamossa, on teurasporsaatkin täällä teurastettava
sanotunlaisessa laitoksessa.
2) Sian teuraspainojaja ja punnitustodistus.

Sian teuraspainorajaa koskevia määräyksiä ei sovelleta l/lO - 31/12 1944
VJlisenä aikana teurastettavien sikojen osalta. Sikojen teuraspainosta saa
Punnitustodistuksen antaa kuitenkin vain kansanhuoltolautakunnan määräämä pun-
nitueten suorittaja. Helsingin kaupungissa kelpaa vain teurastamon antama pun-
ni tustodistus.

Talouseläimiä ja teurasporsaita koskevat asiat käsitellään kansanhuolto-
toimiston maatalous-osastolla Mikonkatu 9, 4. kerros, huone 407» r\
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