
Tukkuliikket.

Tukkuliikkeiden tulee kansanhuol-
tolautakunnille ilmoittaa 1 päivänä
marraskuuta 1940 hallussaan olleet
tullatut ja tullaamattomat teevaras-
tot. Myös kotimaassa tukkuliik-
keelle matkalla olleet erät on tuk-
kuliikkeen ilmoitettava varastok-
seen.

Niiden tukkuliikkeiden haarakont-
torien, jotka säännöstelyssä on tähän
asti katsottu itsenäisiksi tukkuliik-
keiksi ja joita ovat Maakauppiaitten
Oy:n, O/Y Savo-Karjalan Tukkuliik-
keen, Kauppiaitten Oy: n, Talous-
Osakekaupan ja Pohjanmaan Kaup-
piaiden Oy: n haarakonttorit, tulee
tehdä ilmoitus paikkakuntansa kan-
sanhuoltolautakunnalle.

Niiden tukkuliikkeiden, joiden
pääkonttori on tehnyt tilitykset
kaikkien konttorien puolesta, tulee
ilmoittaa myös kaikkien konttoriensa
yhteinen teevarasto pääkonttorin
kansanhuoltolautakunnalle.

Niinkuin edellä on jo mainittu,
pidetään tukkuliikkeiden tarkkailu-
tilit kansanhuoltolautakunnassa eikä
siis kansanhuoltopiirien toimistoissa,
joissa kahvin, kahvinkorvikkeen ja
sokerin tarkkailutilit on pidetty.
Näidenkin tilinpito tulee siirrettä-
väksi kansanhuoltolautakuntaan jou-
lukuun 1 päivästä lukien. Siis tuk-
kuliikkeiden on toimitettava jo mar-
raskuun sokeritilitys sille kansan-
huoltolautakunnalle, missä liikkeen
pääkonttori sijaitsee.

Tukkuliikkeet saavat toimittaa
teetä vähittäiskauppaliikkeille tai
ravintoloille, kahviloille y. m. s. tar-
vitsijoille ainoastaan kansanhuolto-
lautakunnan antamaa ostolupatodis-
tusta vastaan.

Saippuan lähetysilmoitukset.

Kansanhuoltoministeriö on suostu-
nut siihen, että myös tukkuliikkeet
saavat kansanhuoltolautakunnan suos-
tumuksella lähettää saippuaa y. m.
säännöstelyn alaisia puhdistusai-
neita vähittäisliikkeelle lähetysilmoi-
tuksella (KH-lomake J6l), siis vaa-
timatta ostolupatodistusta. Muille
sensijaan saadaan toimittaa ainoas-
taan ostolupatodistusta vastaan.

Teen säännöstely.
Silloin kun tukkuliike toimittaa

toiselle tukkuliikkeelle, sadaan käyt-
tää lähetysilmoituslomaketta N: o
J 22. Näitä on aikoinaan painettu
käytettäväksi kahvia tai kahvinkor-
viketta vastaavasti toimitettaessa.

Tukkuliikkeiden tulee tilittää osto-
luvat ja lähetysilmoitusten B-kap-
paleet aina kahden kuukauden
ajalta viimeistään kahden viikon ku-
luessa kuukauden päättymisestä sille
kansanhuoltolautakunnalle, jolle va-
rastoilmoitus on tehty.

Ulkomailta tuotetuista tee-eristä on
tukkuliikkeiden ilmoitettava kansan-
huoltolautakunnalle tavaran saavut-
tua maahan. Kansanhuoltolautakun-
nassa on tuotettu erä merkittävä
tarkkailutilin saanut-puolelle.

Teepakkaamot.

Teepakkaamoiden tarkkailutilit pi-
detään kansanhuoltoministeriössä, jol-
le on varastoilmoitus tehtävä samoin-
kuin ilmoitus maahan tuotetuista tee-
eristä niiden saavuttua maahan.

Teepakkaamot saavat toimittaa
tukkuliikkeille lähetysilmoituksella
(KH-lomake N:o J 22), joista on yllä
tukkuliikkeitä koskevassa kohdassa
mainittu. Majoitus- ja ravitsemis-
liikkeelle, vähittäisliikkeelle t. m. s.
saa teepakkaamo toimittaa ainoas-
taan kansanhuoltolautakunnan anta-
maa ostolupatodistusta vastan. Myös
puolustuslaitokselle saavat teepakkaa-
mot toimittaa lähetysilmoituksella,
jonka A-kappale on toimitettava kan-
sanhuoltoministeriöön. Lotta-Svärd
järjestölle ja Sotilaskodeille saadaan
toimittaa ainoastaan ostolupatodis-
tusta vastaan.

Tilityksen on teepakkaamoiden teh-
tävä kansanhuoltoministeriölle kalen-
terikuukausittain. Tällöin on lähe-

Saippuan säännöstely
Myös tehtaat saavat toimittaa lä-

hetysilmoituksella vähittäisliikkeelle,
vaikkakaan myynti ei tapahdu tuk-
kuliikkeen lukuun.

Kansanhuoltolautakuntien tulee
myöntää kaikille kunnon tukkuliik-
keille näiden pyynnöstä edellämai-
nittu oikeus. Mitään erityistä lupaa
ei kirjoiteta, vaan lähetysilmoitusten
luovuttaminen tukkuliikkeelle käy lu-
vasta. Oikeus lähetysilmoitusten

Liite ohjekirjeeseen N:o 20.

tettävä lähetysilmoitusten B-kappa-
leet sekä kertyneet ostolupatodistuk-
set. Tarkkailun helpottamiseksi tu-
lisi lähetysilmoituksia ja ostolupia
seurata laskukoneen nauha, jossa on
aluksi merkki siitä, että laskukone
on ollut „tyhjä".

Ostolupien kirjoittaminen.

Tee on tavallisimmin pakattu 50
gramman paketteihin. Kauppaan toi-
mitetaan tee tavallisesti 1 kilon laa-
tikoissa, jotka sisältävät 20 kpl. å
50 gr pakettia. Ostoluvat on sen-
vuoksi kirjoitettava tasakiloille.

Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden teen

saanti.

Majoitus- ja ravitsemisliikkeille
saadaan kirjoittaa teen ostolupia
sellaisille määrille, jotka vastaavat

korkeintaan niiden kahden kuukau-
den tarvetta.

Tarkkailutilinpito.

Koska tee myydään vaihtoehtoi-
sesti kahvinkorvikkeen kanssa (50
gr teetä tai 250 gr kahvinkorviketta),
merkitään teen alkuvarasto sekä sen
jälkeen ostoluvat kahvinkorviketilille
siten, että niin alkuvaraston kuin
ostolupienkin määrät kerrotaan vii-
dellä. Näin menetellen ei synny
mitään sekaannusta tarkkailutileillä,
vaikka yhtä kuponkia vastaan myy-
däänkin eri tavaralajeja eri paino-
määriä.

Teetä varten ei siis avata uutta
tarkkailutiliä.

Luonnollisestikin teetä ostolupaa
vastaan toimitettaessa saadaan sitä
luovuttaa ostoluvan edellyttämä mää-
rä eikä suinkaan viisinkertaista mää-
rää.

käyttämiseen voidaan peruuttaa, jos
tukkuliike ei noudata säännöstely-
määräyksiä.

Lähetysilmoituslomakkeita J 61 on
lähetetty kansanhuoltolautakunnille.

Jos tukkuliikkeellä on vähittäis-
liikkeen hankkima ostolupa, ei sil-
loin kuin tavaraa toimitetaan osto-
lupaa vastaan, enää saa kirjoittaa
lähetysilmoitusta, koska ostolupaa an-
nettaessa sen määrä on merkitty vä-
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vittäisliikkeen tarkkailut]lin saanut-
puolelle. Jos tällaisesta ostolupaa
vastaan toimitetusta erästä vielä laa-
ditaan lähetysilmoitus, tulisi toimi-
tettu erä esiintymään kahteen ker-
taan asianomaisen vähittäisliikkeen
tarkkailutilillä, koska lähetysilmoi-
tuksen A-kappaleen perusteella kan-
sanhuoltolautakunta tekee merkin-
nän asianomaisen vastaanottajan tark-
kailutilin saanut-puolelle.

Lähetysilmoitusten A-kappaleet on
tukkuliikkeen kalenterikuukausittain
toimitettava sille kansanhuoltolauta-
kunnalle, jossa vähittäisliikkeen pää-
myymälä sijaitsee. B-kappaleet on
tukkuliikkeen toimitettava omalle
kansanhuoltolautakunnalle kalenteri-
kuukausittain.

Lähetysilmoituksen C-kappale on
tukkuliikkeen toimitettava vastaan-
ottajalle. Tämä on ylimääräinen kap-
pale, jota ei toimiteta kansanhuolto-
viranomaisille, vaan näkee vastaan-
ottaja siitä, mikä määrä kansan-
huoltolautakunnassa merkitään k. o.
vähittäisliikkeen tarkkailutilin saa-
nut-puolelle.

Kuten edellä jo mainittiin, saa-
daan lähetysilmoituksia käyttää vain
toimitettaessa vähittäisliikkeelle. Sai-
raaloille, pesuloile, partureille y. m. s.
saadaan toimittaa ainoastaan kan-
sanhuoltolautakunnan antamaa osto-
luptodistusta vastaan. Mikäli Lotta-
Svärd Keskusjohtokunta tai sen
paikallisjärjestöt, Suomen Sotilasko-
tiliitto tai sen alaiset sotilaskodit,
tai Eannikkosotilaiden huoltoyhdis-
tys, jotka muuten saavat tarvik-
keensa puolustuslaitokselta, tulisi
saada ostaa tukkuliikkeestä, tulee
tukkuliikkeen näiltä vaatia ostolu-
patodistus, joita nämä järjestöt voi-
vat saada, tarpeen niin vaatiessa,
Uudenmaan läänin kansanhuoltopii-
rin toimistolta siten, että ostoluvat
annetaan keskusjärjestölle.

Puolustuslaitokselle saavat tukku-
kuliikkeet toimittaa lähetysilmoituk-
sella, jolloin lähetysilmoituksen A--
kappale on toimitettava kansanhuol-
toministeriölle.

Saippuan käyttö puolustuslaitoksessa.

Saippuan käytöstä puolustuslaitok-
sessa on puolustusvoimain pääesi-
kunta antanut seuraavat ohjeet:

~Saippuan kulutuksen yleisestä
säännöstelystä johtuen määrätään
miehistön puhtaudenpidossa ja pyy-
kinpesussa noudatettavaksi seuraa-
vaa:

Miehistölle jaetaan saippua hen-
kilökohtaista käyttöä varten 100
grammaa miestä ja kuukautta koh-

Parturit ja kähertämöt.

Tali ja jäterasvat.

Valtion rautatiet.

den ja on joukko-osastojen ja lai-
tosten valvottava, ettei mainittua
määrää ylitetä.

Pyykinpesussa on saippuan kulu-
tuksessa noudatettava mitä suurinta
säästäväisyyttä ja mikäli joukko-
osasto tai laitos itse pesettää pyyk-
kinsä pesijättärillä lasketaan saip-
puaa tai mäntysuopaa tarvittavan
15 kiloa kutakin pestävää 1,000 vaa-
tekiloa kohden. Jos joukko-osasto
pesettää pyykkinsä jossakin yksi-
tyisessä pesulassa on siitä annet-
tava pesulalle todistus, josta käy sel-
ville pestävä kilomäärä. Tämän
todistuksen perusteella antaa asian-
omainen kansanhuoltolautakunta pe-
sulalle ostoluvan vastaavalle mää-
rälle saippua. Jos taas pyykinpesu
tapahtuu jossakin puolustuslai-
toksen pesulassa, jakaa Intendent-
tiosasto suoraan k. o. pesulalle tar-

vittavan saippuamäärän.
Armeijakuntien ja vastaavien on

yllämainitut näkökohdat ja hallus-
saan olevan saippuamäärän huomioon-
ottaen tilattava ensi tilassta Inten-
denttiosastolta tämän vuoden
aikana tarvitsemansa saippuan".

Partureille ja kähertämöille saa-
daan antaa ostolupia juoksevan eli
nestesaippuan hankkimista varten
tukanpesuun, kähertämöille enintään
3/4 litraa näissä liikkeissä työsken-
televää henkilöä ja kuukautta koh-
den (eikä jakelukautta kohden ku-
ten kiertokirjeessä N:o 161 on mai-
nittu). Tämän lisäksi saavat par-
turit ja kähertämät saippuaa vaat-
teiden pesua varten 250 gr 17 vaa-
tekiloa kohden (eikä 500 gr jakelu-
kautta kohden kuten samassa kierto-
kirjeessä on mainittu).

Talin ja jäterasvojen ostoluvat an-
taa kansanhuoltoministeriön teolli-
suusosasto. Näiden ostossa käyte-
tään myös ostokuitteja (KH-lomake
N:o J 63) ja on näitä annettu asian-
omaisille tehtaille.

Tehtaille ja muille, jotka valmis-
tuksessaan tarvitsevat saippuaa
tai suopaa, antaa ostoluvat kansan-
huoltolautakunta.

Helsingin kaupungin kansanhuolto-
lautakunta antaa saippuan ostoluvat
valtion rautateiden makuuvaunujen
y. m. vaatteiston pesua varten, joten
muut kansanhuoltolautakunnat eivät
saa ostolupia antaa tähän tarkoi-
tukseen.

Helsinki 1940. Valtioneuvoston kirjapaino.

Amerikkalainen pesusaippua.

Maalarien suovan saanti.

Eläinlääkärit.

Lomake J 66.

Korvikesaippuat.

Mäntysuovan ostoluvat.

Aikanaan maahan hankittu ame-
rikkalainen pesusaippua, joka painaa
400 gr palalta, jopa allekin sen,
vaikkakin alunperin ostettu 450 gr
(= 1 lbs), on osoittautunut heikoin-

pilaatuiseksi sisältäen eräänkin la-
laboratoriotutkimuksen mukaan ve-
detöntä natronsaippuaa 43.0 %, kun
kotimaisen pesusaippuan rasvapitoi-
suus on 55—62 %. Koska tämän
saippuan jakelua lisäksi vaikeuttaa
sen palasten paino, on ministeriö
suostunut siihen, että pala tätä ame-
rikkalaista pesusaippuaa saadaan
myydä yhtä ostokortin kuponkia vas-
taan.

Kansanhuoltolautakunta on oikeu-
tettu myöntämään maalareille osto-
lupia 1 kg suopaa 40 m 2kohti lii-
mavärin maalauksen pohjustukseen.

Eläinlääkäreille myöntää ministe-
riö saippuan ostolupia Suomen
Eläinlääkäriyhdistyksen välityksellä,
joten kansanhuoltolautakunnat eivät
saa antaa ostolupia eläinlääkäreille.

Lääkärin, hammaslääkärin ja eläin-
lääkärin ynnä mahdollisten muiden
näihin verrattavissa olevien ammat-
tien harjoittamisessa tarvittavan
saippuan hankkimista varten on mi-
nisteriö painattanut erityisiä val-
miita ostolupia (KH-lomake N:o
J66). Nämä ovat pienikokoisia lap-
pusia, joissa on paitsi lomakenume-
roa J 66, kirjapainossa painettu kan-
sanhuoltoministeriön leima, sanat ~ost-
olupa — inköpsanvisning" ja määrä:
250 gr saippua — tvål. Näihin osto-
lupakuponkeihin ei kirjoiteta ostolu-
van saajan nimeä, vaan saa osto-
luvan haltija ostaa ostolupaa vastaan
250 gr saippuaa.

Kauppaan laskettavista korvike-
saippuoista y. m. saippuan korvik-
keista tulee tehtaiden tehdä ilmoitus
kansanhuoltoministeriölle ennen näi-
den kauppaanlaskemista.

Koska mäntysuopa on pakattu 1/2
kilon pakkauksiin, on ostolupa kir-
joitettava täysille tai puolille ki-
loille, milloin ostolupia mäntysuovan
hankkimista varten kirjoitetaan.


