
KANSANHUOLTOMINISTERI*)

Tekstiiliosasto
Helsingissä,

joulukuun 21 päivänä 1948.
KD ryhmä 15.

Kiertokirje N: o 378.

Jakelupistemäärien muutokset 1. 1. 1949. C. Lapset.

Kansanhuoltoministeriö on 1 päivänä
tammikuuta 1949 voimaan tulevalla pää-
töksellä kumonnut 18 päivänä kesäkuuta
1947 tekstiili- ja nahkatarvikkeiden jakelu-
pistemääristä antamansa päätöksen (504/
47) 7 ja 8 §:n sekä muuttanut 3 ja 4 §:n
ja merkitsee tämä seuraavia muutoksia ny-
kyisiin jakelupistemääriin:

Kaula- tai päähuivi
Myssy, kangas- tai trikoo- . ......

Kapalovyö
Leuka- tai ruokalappu
Vaununpeite, turkis, vuoritettu

A. Miehet.
Pisteet

Turkki, pitkä, sotilasmalli, ilman kan-
gaspäällistä

Turkki, lyhyt, sotilasmalli, ilman kan-
gaspäällistä

Huopahattu ;..
Kaulahuivi
Nenäliina .

Öljykangas- tai kumilahkeet, irralliset
„ esiliina
~ päähine
„ hihat, irralliset

B. Naiset.
Turkki, pitkä tai % pituutta, ilman

kangaspäällistä
Turkki, lyhyt, ilman kangaspäällistä
Turkiskauluri, vuoritettu
Turkisviitta, cape, tai vuoritettu pel-

leriini
Turkisliivit '.. . t ...
Muhvi, turskis- tai plyysi-
Kaula- tai päähuivi

Sideharsokangas
Jutekankaat . .

Nenäliina
Paperisekoitteiset kankaat
Langat.Kaulus tai röyhelö, kangasta tai pit-

siä
Välihousut
Liivit, pitkät, naisten tai tyttöjen,

kangas- tai trikoo-

/. Villalanka:

Liivit, lyhyet, kangas- tai trikoo-
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Kansanhuoltopiireille ja kansanhuoltolautakunnille.

111. Villasekoitteiset kankaat
Silla- ja sillasekoitteiset kankaat
Pellavakankaat
Yli 300 denierin vahvuisesta te-

kosilkkilangasta kudotut kan-
kaat

Pisteet

D. Miehille, naisille ja lapsille yhteisiä
tekstiilitarvikkeita.
Kankaat.

/. Täysivillakankaat. (pistemäärät
eivät ole muuttuneet)
a) leveys yli 130 sm, metriltä 13
b) leveys 101—130 sm, metriltä 10
e) leveys enintään 100 sm, met-

riitä 7
11. Puuvilla- ja silkkikankaat sekä

enintään 300 denierin vahvui-
sesta langasta kudotut tekosilk-
kikankaat.
a) leveys yli 115 sm, metriltä 7
b) leveys 51—115 sm, metriltä 5
c) leveys 31—50 sm, metriltä 3
d) leveys enintään 30 sm, met-

riltä —

a) täysivillaa, painon mukaan
50 gr:lta 1

b) täysivillaa, pasmoittani: 1—
5 pasmalta 1
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Pisteet
Huom.! Täysivillalangan piste-

määrä on muuttunut 60 pis-
teestä 20 pisteeseen kilolta.

c) muunlaista (sekä villasekoit-
teinen kampa- että karsta-
lanka)

d) parsimalanka, enintään 5
gr: n pakkauksissa

77. Ompelulanka:
a) alle 200 yardia sisältävissä

puolissa tai rullissa
b) 200 yardia tai enemmän si-

sältävissä puolissa tai rul-
lissa kultakin 100 metriltä
(yardilta) tai sen osalta . . 1

111. Muut langat:
a) pellavalanka (kaikki laadut

kuten esim. rohdinlanka-,
vaakuna- ja suutarinlangat
y. m.)

b) sillalanka
c) jutelanka
d) yli 300 denierin vahvuinen

tekosilkkilanka
e) muut kuin edellä mainitut

langat (puuvillalanka, silkki-
lanka, ohuempi tekosilkki-
lanka j. n. e.) kilolta 20

E. Talous- y. m. tekstiilit.
Brodyyri
Leposohvanpeitteet, loimilangan laa-

dusta riippumatta, mutta jakelu-
säännöstelystä vapaasta kudelan-
gasta valmistetut

Liput
Nauhat, leveys enintään 30 sm
Matot
Metallipuhdistusliinat
Morsiushuntu
Pitsi, leveys enintään 30 sm
Trasseli
Verkot
Vällyt

Erikoisesti on myös huomattava, että
tammikuun 1 päivästä 1949 alkaen saadaan
piste- tai erikoiskuponkeja vaatimatta luo-
vuttaa kaikkia niitä tarvikkeita jotka on
valmistettu jakelusäännöstelystä vapaasta
kankaasta tai langasta.

Niiltä osiltaan, joita edelläoleva päätös ei
kumoa, jäävät edelleenkin voimaan kan-

*) Uusi erikoiskuponki.

sanhuoltoministeriön päätökset jakelupiste-
määristä (504/47 ja 717/48).

Teollisuuslaitosten, liikkeiden tai muiden
elinkeinon- taikka ammatinharjoittajien tu-
lee erikseen suorittaa 31. 12. 48 inventointi
niiden tarvikkeiden osalta, jotka edellä-
mainitulla päätöksellä, on vapautettu piste-
säännöstelystä tai joiden jakelupistemää-
rät ovat muuttuneet ja on inventointi-
luettelo liitettävä kansanhuoltoviranomai-
selle viimeistään tammikuun 15 päivään
1949 mennessä toimitettavaan joulukuun
1948 pistetilitykseen. Inventointiluette-
losta on ilmettävä jakelupistemäärien muu-
tos sekä yhteissummana että. kunkin ;tarvi-
kelaadun kohdalta erikseen mainittuna.
Valmistuskieltopäätös osittain kumottu.

Samalla kansanhuoltoministeriön päätök-
sellä, jolla jakelupistemääriä on muutettu
on myös tammikuun 1 päivästä 1949 al-
kaen kumottu yleinen valmistuskielto kan-
sanhuoltoministeriön tekstiili- ja nahkatar-
vikkeiden jakelupistemääristä antaman pää-
töksen (504/47) 3 §:n G-kohdassa mainit-
tujen tarvikkeiden kohdalta kuitenkin sillä
rajoituksella, että vaatetustarvikkeiden val-
mistamista varten on edelleenkin anottava
erikoinen valmistuslupa kansanhuoltominis-
teriöstä niinkuin määrää ministeriön pää-
tös vaatetustarvikkeiden valmistusoikeu-
desta (857/43). -

Suurin osa vaatetustarvikkeiden erikoisku-
pongeista mitättömiksi.
Kansanhuoltoministeriö tiedoittaa, että

ministeriö on tammikuun 1 päivänä 1949
voimaantulevalla päätöksellään kumonnut
aikaisemman tekstiilitarvikkeiden erikois-
kuponkeja koskevan päätöksen (718/48) ja
määrännyt, että sanotusta päivästä lukien
saadaan, seuraavassa mainittuja tarvik-
keita lukuunottamatta, luovuttaa kaikkia
tekstiilitarvikkeita erikoiskuponkeja vaati-
matta. Vaatetustarvikkeiden lunastamiseen
oikeuttavista erikoiskupongeista ovat siis
1. 1. 49 alkaen voimassa vain seuraavat:

A. Miehet ja pojat. Vaadittavien
/TT 11 i i ii- rr\ erikoiskuponkien
(VaatetUSkorttl K) .numerot
1. Silkat, pitkät, lasten . 28 tai 48 # )

B. Naiset ja tytöt.
(Vaatefuskortti N)
1. Sukat, pitkät, naisten;

ei kuitenkaan pyörö-
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Vaadittavien Käsityötarpeet kouluille.
i i , /i j orikoiskuponkienkonesukat (kaventa- numerot
mattomat) 318

2. Sukat, pitkät, lasten . 319 tai 339*)

C. Lapset.
(Vaatetuskortti L)
1. Sukat, pitkät, lasten . 435 tai 455*)
2. Lasten flanellia enin-

tään 3 m 436

Vuodevaatteiden myynti.

Kansanhuoltoministeriö on muuttanut
vuodevaatteiden myynnin rajoittamista
koskevan päätöksen (424/44) ja määrän-
nyt, että vanupeitteitä ja täysi villa- tai
villasekoitteisia huopapeitteitä (jacquard-
kutomakoneissa valmistettuja kuviollisia
huopapeitteitä lukuunottamatta) saadaan
kuluttajille luovuttaa vain ostolupia vas-
taan kun taas muita vuodevaatteita kuten
puuvillaisia huopapeittoja, edellämainit-
tuja kuviollisia huopapeittoja, lakana-, tyy-
nyliina-, patja- y. m. kangasta, patjoja,
tyynyjä- j. n. e. saadaan kuluttajille luovut-
taa vaihtoehtoisesti joko ostolupia tai vaa-
tetuskortin pistekuponkeja vastaan. Edellä
mainittu päätös astuu voimaan 1 päivänä
tammikuuta 1949.

Osastopäällikkö R. Söderholm,

Kansanhuoltoministeriö tiedoittaa, että
kansanhuoltolautakunnat ovat oikeutetut 1.
1. 1949 alkaen myöntämään seuraavassa
mainituille kouluille ostolupia pistetilitystä
vastaan käsityöopetuksessa tarvittavalle
puuvillakankaalle (ei kuitenkaan flanelli-
kankaalle) ja langoille.

Kansa- ja oppikouluille lukuvuotta ja
tyttöoppilasta kohden enintään 2 metriä;
ei lankoja.

Kansanopistoille, emäntä- ja . kotiteolli-
suuskouluille, kansakoulujen opettajasemi-
naareille sekä ammattikouluille lukuvuotta
ja naispuolista oppilasta kohden enintään
3 1/2 metriä kangasta ja 250 gr. puuvilla-
lankoja.

Samalla ministeriö ilmoittaa, että aisti-
viälliskoulujen, invaliidien työ- ja ammat-
tikoulujen, Helsingin käsityöopiston sa-
moinkuin tilapäisten ompelualan kurssien
tulee lähettää tarvi-keanomukset kansan-
huoltoministeriön tekstiiliosastolle.

Erikoisesti on huomattava, että anojan
tulee aina ja poikkeuksetta itse ilmoittaa
paikallinen vähittäisliike, joka anotut tar-
vikkeet on luvannut toimittaa.

Apulaistoimistopäällikkö Juha Järviluoma.
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Helsinki 1948. Valtioneuvoston kirjapaino.


