
KANSANHUOLTOMINISTERIÖ
Tekstiiliomsto
Helsingissä,

joulukuun. 20 päivänä 1947.
KD ryhmä 15.
Kiertokirje N:o 382.

Kansanhuoltopiireille ja kansanhuoltolautakunnille.

Tekstiilitarvikkeiden erikoiskupongit:

Kansanhuoltoministeriö tiedoittaa, että tammikuun 1 päivästä 1948 alkaen saa-
daan tärkeimpiä tekstiilitarvikkeita luovuttaa vain piste- ja erikoiskuponkeja vas-
taan. Luettelo niistä tarvikkeista, joita myytäessä on vaadittava erikoiskuponki, käsit-
tää seuraavat tekstiili- ja nahkavalmisteet:

Vaadittavien
erikoisikupon-
kien numerot.

A. MIEHET JA POJAT.
(Vaatetuiskortti K)

1. Puku, myös liivitön, tai vastaava määrä päälliskaingasta .. .... 62
2. Puvun vuoritarvikkeet 67
3. Päällys- tai sadetakki tahi kangaspäällysteinen turkki taikka vas-

taava määrä päälliskangasta 63
4. Päällystakin vuoritarvikkeet 68
5. Päiväpaita tahi vastaava määrä kangasta 65
6. Päivä- tai yöpaita tahi yöpuku taikka vastaava määrä kangasta .. 66
7. Ompelulanka; erikoiskuponki oikeuttaa hankkimaan yhden enin-

tään 200 metriä lankaa sisältävän rullan 61
8. Sukat, pitkät, lasten 64

9. Miestenja ,1 k i n e e t:
Saappaat, nahka, myös lapikkaat 71 ja 91
— kumi, varret yli polvien 70
— nahka, lyhytvartiset nahka-, tekonahka- tai kumipohjaiset .... 70
—• kumi 70
— kumi-, lyhytvartiset (suoja) 70
—• kumiterä, varret muuta kuin kumia 70
— huopa-, nalhoitetut tai nahoi Itämättömät 70

reunasta mitattuna 71 ja 91
Metsästys-kengät-, nahka- tai kumivairtiset 25 cm tai yli kenkien

PäälJyskengät 70
Kalossit 70
Kuimiiterät 70
Kengät, nahka-, varsikengät 71 ja 91
— nahka-, puolikengät 71 ja 91
— samat kumipohjin 71
— kiiittonahka < 71 ja 91
— yleisjalkineet, koot alle N:o 34 71 ja 91
— samat kumipohjin 71
— kumi-, kaivos- tai kivilouhimokenkä (Outokumpu) . 70
— kumi-, varsikengät (Sparta) 70
— kumi, puolikengät (Akilles) 70
Sannikkaat, vveltrantiin tehdyt, vuorittomat, korkeintaan 25 mm
kantaiset , 70
Ulkolaiset työkengät 70



B. NAISET JA TYTÖT.
(Vaatetuskortti N)

1. Päällys- tai sadetakki, kangaspäälilysteinen turkki tahi vuorillinen
kävelypuku- tai vastaava määrä päälliskangasta 162

2. Päällystakin tai kävelypuvun vuoritarpeet 169
3. Leninki tai vuoritan kävelypuku (myös jakkupuku) tahi vastaava

määrä kangasta 165
4. Hame tai, vastaava määrä kangasta 166
5. Pusero (ei kuitenkaan tuuli-, hiihto- tai ulkoilupusero) tai vastaava

määrä kangasta 167
Erikoiskupongit n:ot 166 167 oikeuttavat yhdessä vaihtoehtoisesti
ostamaan yhden leningin tai vastaavan määrän kangasta.

6. Yöpuku tai yöpaita kankainen tahi vastaava määrä kangasta .... 168
7. Naisten silkkikerrasto 603
8. 'Ompelulanka; erikoiskuponki oikeuttaa hankkimaan yhden enin-

tään 200 metriä lankaa sisältävän rullan 64
9. Sukat, pitkät, naisten, paitsi pyörökonesukat (kaventainattomat) 163

10. Sukat, pitkät, lasten 164

11. Naisten jalkineet:

— kumi- ( 170
— kumi-, matalat 170
— kumiterä-, varret muuta kuin kumia 170
— huopa-,' (nahoitetut tai nahoittamattomat) 170
Päällyiskengät 170
Nappikalossit ; 170
Kalossit 170
Kumit-erät 170

— samat kumipohjin 171

— samat, kumipohjin 171

—' samat, kumipohjin 171
— yleiskengät n:ot 34—42, vuorittomat, kumipohjin 171
— kumi-, varsi-, (Sparta) 170
— kumi-, puoli-, (Akilles) 170
Sannikkaat, weltrantiin tehdyt, vuorittomat, korkeintaan 25 mm
kantaiset 170

C. LAPSET.
(Vaatetuskortti L)

1. IV2 m kangasta (myös villaa sisältävää) leveys yli 130 cm tai 2ni
kangasta (myös villaa sisältävää) leveys enintään 130 cm 267

2. Im, kangasta (ei villaa sisältävää) leveys yli 115 cm tai lVa m
kangasta (ei villaa sisältävää) leveys enintään 115 cm 268

3. lm kangasta (ei villaa sisältävää) leveys yli 115 cm tai IV2 m
kangasta (ei villaa sisältävää) leveys enintään 115 cm 269

4. Ompelulanka; erikoiskuponki oikeuttaa hankkimaan yhden enintään
200 metriä Lankaa sisältävän rullan 261

6. Lasten jalkineet:

— kumi, koot alle Nro 34 270
-— matalat, koot alle N:o 34 270
Päällyskengät, koot N:o o—l2270
Kalossit, koot N:o 0000—0 270
Kengät, varsi- (kevyet) koot alle N:o 34 271
— puoli-, (kevyet) koot alle N:o 34 271

— yleisjalkineet, samat kumipohjin 271
Kumikengät, varsi- (Sparta) 270
— puoli- (Akilles) 270

Saappaat, nalhka-, myös lapikkaat 171 ja 191

Kengät, naihka-, varsikengät 171 ja 191

— nahka-, puolikengät 171 ja 191

— nahka-, tyttölestein valmistetut n:ot 34—36 171 ja 191

5. Sukat, pitkät, lasten 263 tai 264

Saappaat, nalhka-, koot alle N:o 34 271 ja 291

— yleisjalkineet, koot alle N:o 34 271 ja 291



Edelläolevan tarvikeluiettelon suhteen on huomattava, että luovutettaessa valmis
miesten tai poikien puku on ostajalta vaadittava sekä erikoiskuponki N:o 62 että
67, luovutettaessa miesten tai poikien päällys- tai sadetakki tahi kangaspäällys-
teinen turkki on ostajalta vaadittava sekä erikoiskuponki N:o 63 että 68 ja luo-
vutettaessa naisten tai tyttöjen päällys- tai sadetakki, kangaspäällysteinen turkki
tahi vuoirillinen kävelypuku on ostajalta vaadittava sekä erikoiskuponki N:o 162
että 169.

Erikseen on huomattava, että mitään kangasta, sidekangasta lukuunottamatta,
ei saa luovuttaa erikoiskuponkia vaatimatta, mikäli jäljempänä ei toisin 'määrätä.
Samalla ilmoitetaan, että miesten puvun erikoiskuponki edellyttää korkeintaan 3,5
metrin kangashankinnan, naisten leninkierikoiskuponki 3—6 metrin kangashan-
kinnnan jne. Edelläolevan määräyksen mukaisesti on kaikkea kangasta, esim. ver-
hokangastakin, ostettaessa perittävä pistekuponkien lisäksi erikoiskuponkeja niin
monta kappaletta, että ne: vastaavat hankinnan metrimäärää.

Ostolupaa tai ostolupaikorttia (P) vastaan tarvikkeita luovutettaessa ei vaadita
erikoiskuponkeja. Ompelulankaa, naisten cottonkonesukkia, lasten sukkia, lasten-
flianeUia tai jalkineita ei pelkästään ostolupa-korttia vastaan saa luovuttaa, vaan
on ostajan samanaikaisesti luovutettava a.o-. erikoiskuponki vaatetuskortistaan.
Jalkineita luovutettaessa on lisäksi otettava huomioon ne määräykset, mitkä on
annettu vakuutusostolupien myöntämisestä.

Tarkkailun tehostamiseksi on kauppaliikkeiden laatiessaan vuoden vaihteessa
pisteinventaariota (KH-lomake N:o 259 b) erikseen merkittävä lomakkeen kääntö-
puolelle tai erilliselle liitteelle, luettelo niistä tarvikkeista, joista vaaditaan erikois-
kuponki, kuitenkin siten ryhmiteltynä, että saman erikoiskupongin edellyttämät
tarvikkeet merkitään samaan ryhmään (esim. erikoiskupongin N:o K 70 edellyttä-
mät jalkineet ilmoitetaan yhdessä) ja näinollen on kääntöpuolella tehtävä esim.
seuraavanlainen merkintä:
26 kpl. miesten pukuja, erikoiskuponki 62 ja 67,

Tilitettävä määrä erikoiskuponkeja 26 kpl.
5 kpl. miesten päiväpaitoja, erikoiskuporiki 65 tai 66,

Tilitettävä määrä erikoiskuponkeja 52 kpl.
12 paria miesten nahkasaappaita tai lapikkaita, erikoiskupongit 71 ja 91,

Tilitettävä määrä erikoiiskuponkeja 24 kpl.
61 paria miesten jalkineita, erikoiskuponki 70,

Tilitettävä määrä erikoiskuponkeja 61 kpl.
jne.

Edelleen on huomattava, että liikkeiden on kuukausittain tehtävän pistetilityk-
s-en kääntöpuolelle tai erilliselle liitteelle tehtävä vastaavat merkinnät samalla huo-
mioiden tilityskuukauden aikana saapuneet ja myydyt tarvikkeet. Esimerkiksi seu-
raavasti:
Alkuvarasto 26 kpl. miesten pukuja 52 erikoiskup.
Saatu 14 » » » 28 »

Yhteensä 80 erikoiskup.
Myyty 30 kpl. miesten pukuja x) , 60 »

Loppuvarasto 20 erikoiskup.

x) Pistetilityksassä tilitettävien, ko. tarvikkeiden ostoon oikeuttavien erikoisku-
ponkien mukainen määrä.

Erikseen on huoimattava, että mistään kankaasta ei edellämainittua erikoisil-
moiltusta tarvitse tehdä, viaain koskee ilmoiUisvelvolllisuus yksinomaan valmiita
pukeutumistarviklkeita.

Apulaisosastopäällikkö LEO ARHOLA.

Apulahtoimistopäällikkö JUHA JÄRVILUOMA.
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