
KANSANHUOLTOMINISTERIÖ
Tekstiili- sekä nahka- ja

jalkineosastot
Helsingissä, Kansanhuoltolautakunnille

maaliskuun 27 päivänä 1943.

Kiertokirje N:o 80.

I luokassa:Sen johdosta, että ensi tulevan huhti-
kuun 1 ja 5 p:nä astuvat voimaan kansan-
huoltoministeriön antamat uudet päätökset
kutomoteollisuustuotteiden, vaatetustarvik-
keiden, jalkineiden, nahan ja nahkavalmis-
teiden jakelupistemääristä sekä niiden
ohella vaadittavista erikoiskupongeista,
kehoitetaan lautakuntia tarkoin tutustu-
maan mainittuihin päätöksiin, koska nii-
hin nähden on tehty erinäisiä muutoksia.
Erikoiskuponkipäätös astuu voimaan 1. 4.
1943 ja pisteiden muutospäätös 5. 4. 1943.
Pisteiden muutoksen suhteen on tehtävä
niiden tuotteiden kohdalta, joissa muutok-
sia on tapahtunut, eritelty luettelo päivä-
määrällä 5. 4. 1943. Tärkeimpien muutos-

b)
„ 101—130 „ ... 10

a) leveys yli 130 cm ... 13 pistettä

e) „ 5— 15 „ 1

ten suhteen mainitsemme seuraavaa:
Mitä ensinnäkin tekstiilitarvikkeisiin tv-

A. Miesten vaatetuskortteihin K, ja K L>
nähden:

Lee, niin on säännöstelyvapaiden tavaroi-
den eli F-ryhmästä siirretty säännöstelyn-
alaisiin tarvikkeisiin kaikki kankaat ja
nauhat, joiden leveys on 5 cm tai siitä yli
paitsi huonekalukankaat (huonekaluihin
kiinnitettyinä) sekä jouhi-, kirjansitojan
kluutti- ja taittokankaat Miesten, naisten
ja lasten yhteisten tarvikkeiden ryhmäs-
sä D on ensiksi mainitut kankaat ja nau-
hat jaeltu 2 luokkaan: I tai II kuuluviksi.

Pisteet (Ennen)

c)
„ s—loo „

.. . 7

II luokassa:
a) leveys yli 115 cm .... 7 pistettä
b) „ 51—115 „

.... 5
c) „ 31— 50 „

.... 3
d) „ 16— 30 „ 2

Tämän lisäksi on säännöstelynalaisiksi
pantu seuraavat tarvikkeet tai muutettu

— kumi- 4 2

niistä vaadittavien pistekuponkien määriä:

liivit, puvut 10 11
päällystakki, popliini, osittain

vuoritettu 35 40
— lyhyt pomppa 40 34
työrukkaset, nahka-, vuoritto-

mat 4 2

— tekstiili- tai paperikudossel-
kämyksellä 2

Luokkaan I kuuluvat: kaulus, myös paperi- tai kumi- 1

a) kaikki villaa sisältävät kankaat, öljytakki, (myös öljyttyä silk-
kiä), pitkä, kiintopäähinein 20 16b) huopakankaat ja

c) kaikki tekokuidusta sellaisenaan tai
siitä sekoittamalla valmistetut kan-
kaat, joiden paino leveydestä riippu-
matta on 350 gr. tai enemmän juoksu-
metriltä.

— (myös öljyttyä silkkiä), pit-
kä, ilman päähinettä 17 14

— lyhyt 10 8
Öljykangashousut 10 8
ulkoilu- tai hiihtopuku, muuta

kangasta tai neuletta 24 21
Luokkaan II kuuluvat taas kaikki muut

kankaat. Riippuen siitä, kumpaan luok-
kaan kankaat kuuluvat vaaditaan niistä
kankaan leveydestä riippuen metriltä seu-
raavat pistemäärät:

housunkannattimet 3
sukankannattimet, parilta .... 2
hikilaput, parilta 2
korvasuojukset, parilta 1
sateensuoja, myös suojuksineen 5
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6. Naisten vaatetuskortteihin N, ja N 2
nähden:

Pisteet (Ennen)

päällystakki, popliini, osittain
vuoritettu 30 34

— kumi- 20 16
— öljyttyä kangasta, päähinein 20 16
— öljyttyä kangasta, ilman pää-

hinettä 17 13
turkki, pitkä tai 3/4 pituutta . . 50 55
muhvi, turkis- tai plyshi- .... 5 2
kävelypuvun takki, muuta kuin

villaa sisältävästä kankaasta 14 13
työrukkaset, nahka-, vuoritto-

mat 4 2

kudonnaissuikaleet, leveys
enintään 10 cm, sekä koko-
pituudeltaan vajaalevyiset
alle 1 metrin pituiset jään-
nöspalat myydään kilottain,
jolloin 1 kg paloja vastaa
pisteissä 14 11

— kumi- 4 2

Morsiushuntu, käytetyn kangas-
määrän mukaan.

— tekstiili- tai paperikangas-
selkämyksin 2

työhousut, villaa sisältävät .... 16

Nuorat ja köydet, kaikenlaiset,
jotka valmistetut säännöste-
lynalaisista raaka-aineista
100 gr:lta tai sen osalta .... 2

Nuotta ja muut kalastusverkot,
lankojen pistetaulukon mu-
kaan

ulkoiluhousut, muuta kuin vil-
laa sisältävästä kankaasta . . 11 12

sukankannattimet, irralliset, pa-
rilta 2

hikilaput, parilta 2
korvasuoj ukset, parilta 1
sateen- tai päivävarjo, myös

suojuksineen 5

C. Lasten vaatetuskorttiin L nähden:
Pisteet (Ennen)

sukankannattimet, parilta .... 1
korvasuoj ukset, parilta 1

Pussit, poronnahasta ja kangas-
tilkuista 1

Tyynynpäälliset 4
Selkäreput, osittainkin säännös-

telynalaisista raaka-aineista 10

Erikoiskuponkipäätös.

ja kapalolapsen erikoisvarus-
teisiin nähden:
vaippa, sidekangasta 2

Uuden erikoiskuponkipäätöksen mukaan
lakkaavat erikoiskupongit 201—215, 301—
318 ja 401—411 olemasta voimassa 31. 3.
1943 ja niiden sijalle astuvat voimaan vaa-
tetuskorttien viereiset kupongit 221—235,
321—338 ja 421—431. Sen lisäksi ovat voi-
massa jalkineiden erikoiskupongit 216 ja
319, mutta lasten erikoiskuponki 411 lak-
kaa olemasta voimassa ja sen sijalle tulee
431. Mitään uusia erillisiä tarvikkeita ei
ole asetettu erikoiskuponkien varaan.

vaununpeite, turkis-, vuo
Muutokset jalkineisiin ja jalkinealan tarvik-
keisiin nähden sekä niistä vaadittavat erikois-

kupongit ja ostovakuutukset.ritettu 4

Taloustekstiilien ryhmässä E on tapah-
Säännöstelyvapaiden tavaroiden eli F-

ryhmästä on siirretty säännöstelynalaisiin
tarvikkeisiin irtokorot, paitsi paperipääl-
lysteiset. Samoin naisten silkki-, sametti-,
satiini-, brokaadi-, kulta-, hopea-, pronssi-,
lisko- ja käärmeennahkakengät, sekä vas-
taavat lasten jalkineet, samoin kuin sellai-
set jalkineet, joissa on nahkaa, kumia,
tekonahkaa tai kangasta yli 1/4 nj. Myös
kumipohjat on pisteytetty, ei kuitenkaan
irtokorot.

Aikaisemmin E-ryhmässä luetellut jal-
kineet on siirretty miesten jalkineluettelon
yhteyteen.

tunut seuraavien tarvikkeiden kohdalla
muutoksia:

Pisteet (Ennen)

Letkut, palo-, m:ltä 10
Lippu, koko 400 cm 2 tai alle .. 1
— koko yli 400 cm 2

, kankaiden
pistetaulukon mukaan

Lippunuora, 100 gr:lta tai sen
osalta 2

Matonkuteet, yksinomaan ma-
tonkuteiksi soveltuvat täysi-
levyiset kangassuikaleet ja
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D-i'yhmän Nahka-nimikkeeseen on li-
sätty seuraavat kohdat:

Pisteet (Ennen)

h) kumipuolipohjat, parilta ... 1
i) pohjauskumi, 300 gr:lta tai

sen osalta 1
j) nahkapalat:

pohjanahka, kilolta 14
päällis- tai vuorinahka ki-
lolta . 21

D-ryhmässä on nahkatilkuista valmiste-
tun nahkaisen ostoslaukun pistevaatimus

muutettu s:stä 7:ään, ja nimike Paperilau-
kut saanut seuraavan muodon:

Pisteet (Ennen)

a) nahkaa, kumia tai kangasta
vahvikkeena 1/2—1 nj. .. . 4 2

b) nahkaa, kumia tai kangasta
vahvikkeena alle 1/2 nj. . . . 2

Miesten jalkineet:

c) vahvistamaton

Jalkineiden pistevaatimuksiin nähden on
tapahtunut lukuisia tasoituksia, minkä
vuoksi seuraavassa esitetään tarvittavin
selvityksin päätöksestä asianomaiset koh-
dat kokonaisuudessaan.

saappaat, nahka- (myös lapikkaat) 19 2 VK 19
— kumi-, kalastus-, ojankaivu- ja uittotyökumi-

(Meri, Laatokka, Ivalo, Honka ja Saukko) .... 19 1 ostolupa 19
— kumi-, tavalliset 16 1 VK 16
— huopa- (nahoitetut ja nahoittamattomat) 14 1 VK 12
— kumiterä- (varret muuta kuin kumia) 14 1 VK 9
metsästyskengät, nahka- tai kumi-, varsi 25 cm tai

yli lenkin reunasta mitattuna 16 2 VK 16
päällyskengät 9 1 — 9
kalossit 7 — — 7
kumiterät 9 1 ostolupa 7
kengät, nahka-, varsikengät 12 2 VK 12
— kangas- tai huopavartiset, myös nahoitetut .... 9 1 — 11
— nahka-, puolikengät 11 2 VK 11
— kiiltonahka- 11 2 VK 6
— kangas- (nahkapohjaiset) 8 — — 8
— kumi-, kaivos- ja kivilouhimokenkä Outokumpu 12 1 ostolupa 12
— kumi-, varsikengät 9 1 VK 9
— kumi-, puolikengät 8 ,1 VK 8
— kangas- (kumipohjaiset kesä- ja urheilukengät) 6 — — 6
— paini-, nyrkkeily-, pyöräily-, jalkapallo-, ten-

nis-, keilailu-, piikki-, luistimiin kiinnitetyt sekä
nahkaiset voimistelutossut 7 — 7

— korvikekengät ja -tohvelit, puu-, kumi- tai
tekonahkapohjin, joiden päällisiin tai kulutus-
pohjiin on käytetty nahkaa, kumia, tekonahkaa
tai kangasta yli 1 Vi nj 4 — — 2

alle 1 Vi nj 2 — — —

korkeintaan Vi nj vapaat — — —

■ —■ muut edellä mainitsemattomat 11 2 VK 11
sannikkaat, C-luokan, weltrandiin tehdyt, vuorit-

tomat, korkeintaan 25 mm:n kantaiset 7 1 — 7

Nykyisin voimassa

Erikois- Vakuutus- Entinen
Pisteet kuponki kaavake piste-

(e-kup.) (VK) määrä
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tohvelit, nahka-, kumi-, huopa- tai muut 7 — — 7
syylingit tai tallukat 4 —

— 4
Säärystimet, nahka-, kumi- 4 —

— 4

Nahkavalmisteet:
nahkalompakko 5 —

— 4
nahkakukkaro 3 —

— 2
taskussa kannettava nahkakotelo 2 — — 2
nahkavyö 4 — ■— 4
sotilasvyö ja upseerin olkahihna vapaat — — —

Naisten jalkineet

Nykyisin voimassa

Erikois- Vakuutus- Entinen
Pisteet kuponki kaavake piste-

(e-kup.) (VK) määrä

Nykyisin voimassa

Erikois- Vakuutus- Entinen
Pisteet kuponki kaavake piste-

(e-kup.) (VK) määrä
saappaat, nahka- (myös lapikkaat) 16 2 VK 16
—- kumi- 13 1 VK 13
— matalat kumi- 8 1 —

— huopa- (nahoitetut tai nahoittamattomat) .... 13 1 VK 11
— kumiterä- (varret muuta kuin kumia) 13 1 VK 9
päällyskengät 8 1 — 8
— puoli- (nappikalossit) 7 1 6
kalossit 6 — — 6
kumiterät 9 1 ostolupa 6
kengät, nahka-, varsikengät 11 2 VK 11
— kangas- tai huopavartiset, myös nahoitetut 8 1 VK 8
— nahka-, puolikengät 8 2 VK 8
— kumi-, varsikengät 7 1 — 7
— kumi-, puolikengät 5 1 — 5
— kangas-, nahkapohjaiset 5 — — 5
— kangas- (kumipohjaiset kesä- ja urheilukengät) 5 5
— paini-, nyrkkeily-, pyöräily-, jalkapallo-, ten-

nis-, keilailu-, piikki-, luistimiin kiinnitetyt sekä
nahkaiset voimistelutossut 6 — — 5

— korvikekengät ja -tohvelit, puu-, kumi- tai
tekonahkapohjin, joiden päällisiin tai kulutus-
pohjiin on käytetty nahkaa, kumia, tekonahkaa
tai kangasta yli 1 nj 4 — — 2

I—Vi nj 2 —

alle Vi nj. vapaat — —

— käärmeennahka-, liskonnahka-, silkki-, satiini-,
sametti-, kulta-, hopea-, pronssi-, brokaadi- . . 5 — —

— muut edellä mainitsemattomat 8 2 VK 8
sannikkaat, C-luokan, weltrandiin tehdyt, vuorit-

tomat, korkeintaan 25 mm:n kantaiset 6 1 — 6
tohvelit, nahka-, kumi-, huopa- tai muut 6 — — 6
syylingit tai tallukat 4 — — 4
irtokorot, paitsi paperipäällysteiset, parilta 1 — —
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Nykyisin voimassa

Erikois- Vakuutus- Entinen
Pisteet kuponki kaavake piste-

(e-kup.) (VK) määrä
Nahkavalmisteet:

nahkakukkaro 3 —
— 2

nahkakäsilaukku, kehys 26 cm tai alle 10 — — 8
nahkakäsilaukku, kehys yli 26 cm 12 — — 8
taskussa tai laukussa kannettava nahkakotelo. .2 — — 2
nahkavyö 4 — — 4

Lasten jalkineet

Nykyisin voimassa
Erikois- Entinen

Pisteet kuponki piste-
(e-kup.) määrä

saappaat, nahka- ja kumi-, koot N:oon 33 asti 8 1 (2) 6
— matalat 6 1 (2)
päällyskengät, koot N:o o—l26 1(2) 4
kalossit, koot N:o 0000—0 4 — — 4
varsikengät, koot N:oon 33 asti 6 1(2) 4
muut jalkineet, koot N:oon 33 asti 4 1 (2) 4
tallukat ja syylingit 4 — — 4
kengät, sametti-, satiini-, silkki- 4 — — —

konttaustossut 2 — — 1
korvikekengät ja -tohvelit, puu-, kumi- tai tekonahkapoh-

jin, joiden päällisiin tai kulutuspohjiin on käytetty nah-
kaa, kumia, tekonahkaa tai kangasta yli :i 4 nj 3 — — 1

%—Vi nj 1 —

alle Vi nj vapaat — — —

Huom.! Luovutettaessa lasten jalkineita K, tai N, vaatetuskorttia vastaan, tarkoittaa
sulkumerkkeihin merkitty luku sitä erikoiskuponkimäärää, mikä n.s. vaihtoparin ohella
on tällöin vaadittava. Niinikään vaaditaan vaihtopari luovutettaessa jalkineita L vaate-
tuskorttia vastaan, paitsi milloin jalkineet on tarkoitettu lapselle, joka ei ole täyttänyt
2 vuotta.

Miesten, naisten ja lasten n.s. yhteisissä jalkinelaaduissa noudatettavat pisteet ja pisterajat.
Suluissa aikaisemmin voimassa olleet pistemäärät.

Lasten Naisten Miesten
N:o 33 N:ot N:o 43

asti 34—42 > ylöspäin
kumisaappaat 8 (6) 13 16
hiihtokengät, varsi- 8 (4) 11 12
kengät, kangas- tai huopavarsilla, myös nahoitetut 6(4) 8 9(11)
kumikengät, varsi- 6(4) 7 9
kumikengät, puoli- 4 5 8
kengäkset tai varret 3 ( —) 5 (—) 8 ( —)
kumipohjaiset kesä- tai urheilukengät 4 5 8
paini-, nyrkkeily-, pyöräily-, jalkapallo-, keilailu-, piikki-,

tennis-, luistimiin kiinnitetyt sekä nahkaiset voimistelu-
tossut 4 6(5) 7

korvikekengät ja tohvelit, joissa on käytetty nahkaa, kumia,
tekonahkaa tai kangasta
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Lasten Naisten Miesten
lasten yli % nj. naisten yli 1 nj. miesten yli IVi nj. 3 4 4

„ Vi—% nj. „ Vi—l nj. „ 1/4—l Vi nj. 1 2 2
„ alle Vi nj. „ alle % nj. .„ alle Vi nj. — — —

sannikkaat, C-luokan 4 6 7

Miesten, naisten ja lasten n.s. yhteisiä
jalkineita luovutettaessa määräytyvät vaa-
dittavat erikoiskupongit, ostolupa, ostova-
kuutus tai vaihtopari sen mukaan kuin
edellä niistä on erikseen miesten, naisten
ja lasten jalkineiden kohdalla määrätty.

toviranomaiselle siltä kuukaudelta, jolloin
sanottu muutos on tapahtunut, toimitta-
massaan selvityksessä ilmoittaa tästä joh-
tunut jakelupistemäärien muutos sekä yh-
teissummana että kunkin tarvikelaadun
kohdalta erikseen mainittuna.

Kansanhuoltolautakunnan tulee saa-
tuaan edellisessä momentissa tarkoitetun
ilmoituksen, toimittaa kansanhuoltominis-
teriölle seuraavan kuukausittain antaman-
sa pisteilmoituksen ohella tarvikelaatujen
mukaan ryhmitetty yhteenveto vastaan-
ottamistaan pistemäärien muutosilmoituk-
sista.

Tavaravarastojen ja niiden muutosten
ilmoittamisvelvollisuus.

Teollisuuslaitoksen, liikkeen tai muun
elinkeinon- tai ammatinharjoittajan, lai-
toksen ja järjestön sekä sellaisen yksityi-
sen, jolla on hallussaan muita kuin omassa
taloudessaan tapahtuvaa kulutusta varten
luvallisesti hankittuja sellaisia takavari-
konalaisia kutomateollisuustuotteita, jotka
aikaisemmin ovat olleet pistevapaita, mutta
joille tässä päätöksessä määrätään jakelu-
pisteet tai sellaisia tarvikkeita, joiden pis-
temäärä on muuttunut, tulee kansanhuol-

Jos myöhemmin määrätään jollekin pis-
tevapaalle tarvikkeelle jakelupisteet tai
jonkin tarvikkeen jakelupistemäärää muu-
tetaan, on vastaavasti noudatettava mitä
edellä ilmoittamisesta ja yhteenvedon toi-
mittamisesta on määrätty, mikäli kansan-
huoltoministeriö ei toisin määrää

v.t. Osastopäällikkö Reino Laaksonen.

Toimistopäällikkö Kaarlo Karhi.

Helsinki 1943. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.






