
KANSANHUOLTOMINISTERIÖ
Helsingissä 15. 8. 1946.

Avustusjärjestö UNRRA:n tekstiili- ja
nahkatarvikkeiden jakelu aloitetaan 1 päi-
vänä syyskuuta 1946 seuraavissa Pohjois-
Suomen hävitetyissä kunnissa, nimittäin:

Alatornio Puolanka
Enontekiö Ranua
Inari Ristijärvi
Hyrynsalmi Rovaniemi
Karunki Rovaniemen maal.k.
Kemi Salla
Kemin maalaisk. Savukoski
Kemijärvi Simo
Kittilä Sodankylä
Kolari Suomussalmi
Kuhmo Taivalkoski
Kuusamo Tervola
Muonio Tornio
Pelkosenniemi Turtola
Posio Utsjoki
Pudasjärvi Ylitornio

Jakelu tapahtuu siis niissä kunnissa,
joissa on jaettu Ss ostokortit UNRRA:n
eräiden avustustarvikkeiden jakelua var-
ten.

UNRRA:n tekstiili- ja nahkatarvikkei-
den jakelu toimitetaan kauppaliikkeiden
välityksellä S» ostokortilla, joka kortti on
jaettu niille tämän alueen asukkaille, jotka
ovat oikeutetut sen saamaan.

Tekstiili- ja nahkatarvikkeiden jakelu
suoritetaan S9kortin kupongeilla N:ot 51,
52, 53, 54 ja 55. Kupongin arvo on 1 piste.
Jalkineista seuraa jäljempänä määräykset
erikseen.

Kaikille jaettaville erilaisille tekstiili- ja
nahkatarvikkeille on kullekin määrätty
oma pistearvonsa, mikä määrä pisteitä on
jokaisesta tarvikelajista ehdottomasti otet-
tava, ennenkuin kauppaliike saa luovuttaa
tarvikkeen ostajalle. UNRRA:n avustus-
tarvikkeiden jakelussa on tavaroita jaet-
taessa S9korteista irroitettava pisteitä seu-
raavasti:

UNRRAm tekstiili- ja nahkatarvikkeiden jakelu.

Villapaidat ja pujoliivit ... 3 pistettä kpl.
leningit 3 ~ „

päällystakit 5 „ „

aluspaidat 2 „ „

alushousut '. 3
~ ~

alusvaateyhdistelmä
("paitahousu") 5 „ „

tuulipuserot 2 ~ ~

pompat Ei „ „

hameet 2 ~ ~

housut (villaa tai puuvillaa) 3 ~ ~

työpuserot 2 ~ ~

työhousut (olkainsuojus) .. 3 „ „

työpuvut (suojuspuvut) . . 5 „ „

takit 2 „ „

ulkoilupuvut 5 „ „

huovat 5
~ ~

peitteet, puuvill 3 ~ „

~ , lasten 2 ~ „

nahkapuserot 3 „ ~

nahkaliivit 3 ~ „

lammasnahkaturkit 5 „ „

Tarvikkeesta, josta menee useampia ku-
ponkeja kuin mitä on yhden henkilön Sö
kortissa, saadaan puuttuva pistemäärä ot-
taa saman ruokakunnan muiden jäsenten
vastaavista ostokorteista.

Kansanhuoltoministeriö on toimittanut
kansanhuoltolautakunnille painettuja luet-
teloita edellämainituista jaettavana olevis-
ta tarvikelajeista ja niiden pistemääristä.
Kansanhuoltolautakunnat ovat saaneet
määräyksen lähettää näitä painettuja luet-
teloita 2 kpl. myymälää kohden alueensa
jokaiselle kauppaliikkeelle ja on kauppa-
liikkeiden kiinnitettävä sellainen myymä-
län seinälle asiakkaiden nähtäväksi.

UNRRA:n tarvikkeiden jakelu on hoi-
dettava niin, että jaettavat avustustarvik-
keet tulevat jaetuiksi nopeasti eikä niitä
saada varastoida tarpeettomasti. Vain siten
saavutetaan avustustarvikkeiden jakelun
tarkoitus: niiden, jotka ovat tarvikkeiden
tarpeessa, tulee saada niitä, pikaisesti.



Tarvikkeiden myynnistä kertyvät varat
joutuvat Suomen valtion käytettäväksi so-
siaalisen avustuksen ja jälleenrakennus-
työn hyväksi.

Tarvikkeiden toimittaminen kauppaliikkeille.

Tukkuliikkeet saavat toimittaa tarvik-
keita toisilleen ja myös vähittäisliikkeille
lähetysilmoituksen nojalla. Mitään osto-
lupia ei siis käytetä.

Toiselle liikkeelle luovutetuista tarvike-
määristä on laadittava lähetysilmoitus KH-
lomakkeelle J 59/UNRRA. Nämä lähetys-
ilmoitukset saadaan laatia yhtenä kappa-
leena kullekin vastaanottajalle kalenteri-
kuukauden aikana toimitetuista määristä.

Lähetysilmoituksiin on merkittävä näky-
viin kukin tarvikelaji, sen yksikkömäärä,
vastaava yksikköpistemäärä ja yhteispiste-
määrä ja kutakin tarvikelajia koskevien
yhteispistemäärien yhteissumma. Lähetys-
ilmoitusten A-, B- ja C-kappaleet on lähe-
tettävä niihin painettujen ohjeiden mukai-
sesti.

Tarvikkeet ovat vastaanottaneet keskus-
liikkeet (SOK, OTK, Kesko ja Tuko), jot-
ka toimittavat ne kansanhuoltoministeriön
määräämässä suhteessa edelleen alaisilleen
kauppaliikkeille näiden kautta edelleen
jaettavaksi.

Tarvikkeiden jakelussa So-kortista irroi-
tetut kupongit on kauppaliikkeiden kiin-
nitettävä liimapäällysteisiin tilityskorttei-
hin N:o J 249. Kaikki eri tarvikelajeista
kertyneet kupongit saadaan kiinnittää sa-
moille tilityskorteille.

Vähittäiskauppaliikkeen on kalenteri-
kuukausittain tehtävä tilitys paikalliselle
kansanhuoltolautakunnalle. Tilitys on teh-
tävä erilliselle KH-lomakkeelle J 78. Ti-
lityksestä on käytävä selville

1) kauppaliikkeen saamat tarvikemää-
rät ja niitä vastaavat pistemäärät tukku-
liikkeiden lähettämien lähetysilmoitusten
C-kappaleiden mukaan, jotka tilityksen

Osastopäällikkö R. Söderholm.
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UNRRA:n jalkineiden jakelu.

yhteydessä on palautettava paikalliselle
kansanhuoltolautakunnalle.

2) jaetut tarvikelajit ja määrät, joita
vastaavat pisteet on tilitettävä kansan-
huoltolautakunnille; ja

3) jälellä olevat tarvikelajit ja määrät
ja niiden pistemäärät.

Koska edellämainitussa KH-lomakkees-
sa J 78 ei ole riittävästi tilaa erittelyihin,
on syytä laatia selventävä erillinen liite,
ja merkitä lomakkeeseen J 78 ainoastaan
erittelyn mukaiset yhteispistemäärät.

Jalkineita on UNRRA voinut toimittaa
ainoastaan sangen rajoitetusti.

Jalkineiden jakelu tapahtuu siten, et-
tä kansanhuoltolautakunnat myöntävät
UNRRA:n tarvikkeiden jakoon oikeute-
tuille UA-ostolupia sen (UNRRA:n jalki-
neiden) ostolupakiintiön puitteissa, mikä
kansanhuoltolautakunnalle tullaan erik-
seen ilmoittamaan. UNRRA:n toimittamien
jalkineiden ostossa saadaan käyttää vain
erikoisesti tähän tarkoitukseen painatettua
UA-ostolupaa. Kansanhuoltolautakunnan
myöntäessä sanotun ostoluvan irroittaa
kansanhuoltolautakunta samalla asian-
omaisen saajan S» ostokortista kupongin
N:o 62 ja asianomaisen saajan vaatetuskor-
tista kaksi jalkineiden ostoon oikeuttavaa
erikoiskuponkia. Vaatetuskortista irroite-
tut erikoiskupongit tulee kansanhuoltolau-
takunnan kiinnittää annettavaan UA-osto-
lupaan.

Kauppaliikkeiden on erikseen tilitettävä
UA-ostoluvat pistetilityksen yhteydessä
a.o. kansanhuoltolautakunnalle.

UNRRA:n jalkineita toimitettaessa kes-
kusliikkeistä tukkuliikkeille ja edelleen
vähittäisliikkeille on ehdottomasti käytet-
tävä lähetysilmoituskaavaketta N:o J 59/
UNRRA (vrt. tekstiilitarvikkeet).

Tilityksissä on noudatettava samaa me-
nettelyä mikä edellä tekstiilitarvikkeiden
tilityksistä on määrätty.

Toimistopäällikkö John O. Ahlman.


