
KANSANHUOLTOMINISTERIÖ
Helsinki, 5. 4. 1945.

Neuvostoliitosta saapuneiden, makeisten
jakelu toimeenpann-aan kaikkialla maassa,
ja jakelu tapahtuu n. s. tilauskuponkijärjes-
telmää noudattaen.

Tähän tarkoitukseen, käytetään lasten ja
nuorison vaatetuskorttien erikoiskuponkeja
seuraavasti:

Tilauskuponkeina L kortin kuponkia
N:o 966, XxK x kortin kuponkia N:o 566 ja
Nx koitin kuponkia N:o 766.

Ostokuponkeina L kortin. kuponkia
N:o 967, K ± kortin kuponkia N:o 567 ja
Nx kortin kuponkia N:o 767.

Tilauskuponkien vastaanotto alkaa tors-
taina huhtikuun 17 päivänä ja päättyy
lauantaina huhtikuun 21 päivänä. Henkilö,
joka ei jätä tilauskuponkia viimeistään vii-
meksi mainituna päivänä, menettää osto-
oikeutensa.

Tilauskuponkeja saavat vastaanottaa ai-
noastaan siirtomaatavaraliikkeet. Kansan-
huoltolautakunnalla on kuitenkin oikeus
hyväksyä .tilauskuponkeja vastaanottavaksi
liikkeeksi muukin vähittäisliike, joka aikai-
semmin on huomattavassa määrin myynyt
makeisia, Muu kuin siirtomaatavaraliike ei
saa siis ottaa vastaan tilauskuponkeja ilman
kansanhuoltolautakunnan lupaa.

Vähittäisliikkeen tulee irroittaa edellä-
mainituista vaatetus-korteista tilauskupon-
git (L 966, Xx 566 ja, N], 766) sekä antaa
tilaajalle.liikkeen nimellä varustettu kuitti,
jossa on mainittu vastaanotettujen tilaus-

kuponkien lukumäärä, Irroittamistaan ti-
lauskupongeista tulee liikkeen pitää luette-
loa, johon merkitään tilaajan nimi ja hänen
luovuttamiensa tilauskuponkien lukumäärä.

Irroittamansa tilauskupongit, jotka on
kiinnitettävä tilityskortille J 249, tulee vä-
hitäisliikkeen huhtikuun aikana toimittaa
sille tukkuliikkeelle, jolta liike haluaa ma-
keiset hankkia. Edellämainittuja eri vaa-
tetuskorttien kuponkeja ei tarvitse eritellä,
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vaan saadaan ne kiinnittää samaan tilitys-
korttiin.

Ministeriö jakaa makeiset Kesko Oy:lie,
Osuustukkukauppa r. 1: lie, Suomen Osuus-
kauppojen Keskuskunta r.l:He ja Tukku-
kauppojen Oy:lie määrättyjen prosenttien
mukaisesti.

Tukkuliike, mikäli se ei ole samalla jokin
edellämainittu keskusliike, lähettää saa-
mansa tilauskupongit jollekin edellämaini-
tulle keskusliikkeelle, joka toimittaa tukku-
liikkeelle makeisia saamiensa tilauskupon-
kien perusteella 210 g kutakin tilauskupon-
kia kohden. Tukkuliike saa toimittaa ma-
keisia vähittäisliikkeille saamiensa tilaus-
kuponkien perusteella 210 g kutakin, tilaus-
kuponkia kohden. Lähetyksistä on tukku-
liikkeen sitä paitsi laadittava lähetysilmoi-
tus lomakkeella J 217, jonka A-, B- ja
C-kappaleet toimitetaan edelleen lähetys-
ilmoituslomakkeeseen painettujen määräys-
ten mukaisesti.

Vähittäisliike saa aloittaa makeisten
myynnin heti kun se on saanut tilaamaansa
tavaraa tukkuliikkeeltä. Tällöin saadaan
luovuttaa p.o. makseisia ainoastaan hen-
kilölle, joka esittää liikkeen antaman kui-
tin, 200 g irroitettavaa ostokuponkia (L
967, Xi 567 ja Nx 767) kohden. Vaikka,
henkilö esittäisikin liikkeen antaman kui-
tin, mutta, hänellä ei ole- jälellä vaaditta-
vaa ostokuponkia, ei makeisia saada hänelle
luovuttaa. Jakeluaika päättyy toukokuun
viimeisenä päivänä.

Jaettavia makeisia on useampia eri lajeja
ja, ostajan tulee tyytyä siihen lajiin, mitä.
kauppaliikkeellä on hänelle antaa.

Jakelun päätyttyä tulee vähittäisliikkeen
tilittää myynnistä kertyneet ostokupongit
kansanhuoltolautakunnalle tilityskortille
J 249 kiinnitettyinä.

Jakelusta mahdollisesti ylijäävien makei-
sien myynnistä, antaa kansanhuoltolauta-
kunta tarkempia määräyksiä.
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