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KANSANHUOLTOMINISTERI*)
JAKELUOSASTO

Helsinki, joulukuun 4 p:nä 1941.
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Uudistuksia vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden
säännöstelyssä.

Selostusta marraskuun 29 päivänä 1941 julkaistusta kansanhuoltoministeriön pää-
töksestä sekä ohjeita kansanhuoltolautakunnille.

Kansanhuoltoministeriön molemmat mar-
raskuun 29 päivänä 1941 julkaistut pää-
tökset aloittavat uuden kauden lokakuussa
1940 voimaanastuneessa tekstiilejä ja jalki-
neita koskevassa säännöstelyssä. Uusien
määräysten tarkoituksena on saada aikaan
entistä tuntuvampia säästöjä mainittujen
tarvikkeiden kulutuksessa, saada täten niu-
kat varastot, joita oman maan tuotannon ja
nykyoloissa mahdollisen tuonnin avulla
voidaan vain rajoitetussa määrässä täyden-
tää, riittämään mahdollisimman pitkälle ja
tehdä mahdolliseksi niiden tasapuilinen
jakautuminen.

jakautuu useampien kuin yhden henkilön
osalle ja jotka joulukuun 31 päivänä 1940
kansanhuoltoministeriön vahvistamassa pis-
tetaulukossa luetellaan erikseen (Pistetau-
lukon osasto E), voitiin paitsi vaatetuskor-
tilla hankkia myös kansanhuoltolautakun-
nan myöntämällä ostoluvalla. Kun ostolu-
van tarvikemäärä jää riippuvaksi kansan-
huoltolautakuntien harkinnasta, on myön-
nettyjen ostolupien määrissä todettu suuria
epätasaisuuksia. Jotkut kansanhuoltolau-
takunnat ovat todellakin omistaneet osto-
lupa-anomuksille harkintaa sekä noudatta-
neet niiden myöntämisessä tarpeellista va-
rovaisuutta ja säästeliäisyyttä, mutta jou-
kossa on sellaisiakin lautakuntia, jotka
ilmeisesti ovat antaneet kullekin anojalle
niin suuren ostoluvan, kuin mitä nämä kul-
loinkin ovat pyytäneet. Lisäksi ovat monet
lautakunnat jakamalla P-kortteja, silloin-
kin kuin kyseessä on ollut taloustekstiilien
hankinta ja jättämällä ostolupatodistuksiin
tekemättä riittävät hankittavien tarvikkei-
den laatua määrittelevät merkinnät horjut-
taneet säännöstelyjärjestelmää kokonaisuu-
dessaan.

Uudet säännöstelymääräykset rajoittavat
näinollen tuntuvassa määrässä kuluttajien
tekstiilien ja jalkineiden ostomahdollisuuk-
sia. Rajoitukset tapahtuvat pääasiallisesti
noudattamalla kahta linjaa:

A) supistamalla kansanhuoltolautakun-
tien oikeutta myöntää ostolupia mahdolli-
simman harvoihin, ja tarkoin määriteltyi-
hin tapauksiin;

B) sitomalla tärkeimpien tähän kuulu-
vien kulutustarvikkeiden hankinta erikois-
kuponkeihin.

A. Ostoluvat.
Kuluttajien ostoluvat.Aikaisemmin voimassaolleiden määräys-

ten mukaan oli vaatetuskortti tarkoitettu
tyydyttämään kuluttajien henkilökohtaisen
vaatetustarpeen, jotavastoin talous-, kodin
sisustus- y. m. s. tekstiilit, joitten kulutus

Uusi järjestelmä edellyttää periaatteessa,
että yksityistalouden kaikki tekstiileihin
kuuluvat tarvikkeet ja jalkineet on hankit-
tava vaatetuskorteilla. Ostolupia ei näinol-
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Len enää myönnetä pyyheliinojen, vuode-
vaatteiden, akkunaverhojen y. m. s. talous-
ja sisustustekstiilien hankkimiseen. Kan-
sanhuoltolautakunnat voivat antaa ostolu-
pia yksityishenkilöille ainoastaan seuraa-
vissa tapauksissa:

1. Raskaana olevalle naiselle vaatetustar-
vikkeiden hankkimiseksi lapselle korkein-
taan 50 pistettä (ostolupakortti); ostolu-
vasta tehdään merkintä äidin vaatetus-
korttiin ;

2. Äsken syntyneelle vuodevaatteiden
hankkimista varten (ostolupatodistus), kor-
keintaan 100 pistettä; ostoluvasta tehdään
merkintä lapsen vaatetuskorttiin;

3. Kodin perustajille kodin varustusteks-
tiilien hankkimista varten avioparia koh-
den korkeintaan 250 pistettä, jolloin voi-
daan hankkia esim. seuraavat talous- ja
sisustustarvikkeet:

Sotilashenkilöiden ostoluvat.

8 kpl. lakanoita
2 „ tyynyjä
2 „ patjoja

1/2 tus. pyyheliinoja
2 „ vuodepeittoja tai -huopia

y 2 „ keittiöpyyhkeitä
1/2 „ ruokaliinoja
2 kpl. pöytäliinoja

12 m. akkunaverhokangasta.
Ostoluvasta tehdään merkintä puoliksi

kummankin asianomaisen vaatetuskorttiin.
4. Tulipalossa tai muussa tähän verrat-

tavassa onnettomuudessa kärsimään joutu-
neelle, esitettävän luotettavan selvityksen
perusteella vahingon suuruudesta:

a) talous- ja sisustustekstiilejä varten
perheenjäsentä kohti korkeintaan 125 pis-
teen ostolupatodistus, kun koko koti on tu-
houtunut. Tuhon ollessa osittainen alenee
pistemäärä vastaavasti.

b) vaatetustarvikkeita ja jalkineita var-
ten kullekin perheenjäsenelle korkeintaan
y 2vuoden kulutuspisteitä vastaava ostolu-
pakortti, milloin koti on kokonaisuudessaan
tuhoutunut. Tuhon ollessa osittainen ale-
nee pistemäärä vastaavasti. Lisäksi voi
kansanhuoltolautakunta myöntää kullekin

perheenjäsenelle oikeuden käyttää vaate-
tuskortin jälellä olevat pisteet ilman aika-
rajoitusta.

5. Kaikille kuluttajille joulukuun ku-
luessa 1941 käsitöille, koruompeleille ynnä
koriste-esineille, ei kuitenkaan vaatetustar-
vikkeille.

Myönnetyistä ostoluvista tehdään mer-
kintä kunkin asianomaisen vaatetuskort-
tiin.

Erikoisesti voivat kansanhuoltolautakun-
nat käynnissä olevan sodan aikana myön-
tää korkeintaan yhden kuukauden lomaa
nauttiville sotilaille ostolupia seuraavia
määräyksiä noudattaen:

Lomalla olevalle sotatoimialueella palve-
lusta suorittavalle sotilashenkilölle, jonka
loma kestää korkeintaan yhden kuukauden
ja jolla ei ole vaatetuskorttia käytettävis-
sään, voivat kansanhuoltolautakunnat myön-
tää korkeintaan yhden kuukauden voimas-
saolevan ostoluvan käsittävä enintään 25
pistettä siinä yksityiskohtaisesti määritel-
tävien vaatetustarvikkeiden hankkimista
varten. (Ostopistekorttia P. ei näinollen
väärinkäytösten ehkäisemiseksi voida tar-
koitukseen myöntää.) Ostopaikasta on
asianomaisen ennakolta hankittava selvitys,
jotta ostolupatodistuksia voidaan kirjoit-
taa yksi kutakin ostopaikkaa varten. Mi-
käli ostoluvan myöntää kansanhuoltolauta-
kunta paikkakunnalla, joka ei ole asian-
omaisen ostoluvan anojan vakinainen asuin-
paikka, on kansanhuoltolautakunnan teh-
tävä tästä ilmoitus viimemainitulle kansan-
huoltolautakunnalle. Merkintä myönnetystä
ostoluvasta tehdään lomalla olijan lomalip-
puun.

Pitempää kuin kuukauden lomaa nautti-
vien vaatetuskorttia vailla olevien sotilas-
henkilöiden ostolupa-anomukset ratkaisee
kansanhuoltoministeriö, jolle ne ovat osoi-
tettavat.

Samoin oikeutetaan kansanhuoltolauta-
kunnat antamaan ostolupia edellämainittu-
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jen vaatetuskorttia vailla olevien sotilas- ole varsinaisia teollisuuslaitoksia, ainoas-
henkilöiden lähimmille omaisille kaikkiaan
yksi 25 pisteen korkeintaan yhden kuukau-
den voimassaoleva ostolupa kutakin todis-
tettavasti sotatoimialueella palvelustaan
suorittavaa vaatetuskorttia vailla olevaa
perheenjäsentä kohden. Ostoluvan saa an-
taa ainoastaan sen paikkakunnan kansan-
huoltolautakunta, jonka alueella on ostolu-
van lopullisen saajan, (rintamamiehen) va-
kinainen asuinpaikka. Myönnetystä osto-
luvasta tehdään merkintä ostoluvan anojan
vaatetuskorttiin ja ostoluvan lopullisista
saajista (rintamamiehistä) pidetään luette-
loa väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Osto-
luvassa on, samoin kuin edellä on sanottu,
yksityiskohtaisesti eriteltävä ne tarvikkeet,
joiden hankkimista varten ostolupa on
myönnetty, eikä ostopistekorttia niinmuo-
doin voida tarkoitukseen käyttää.

taan sikäli, mikäli nämä valmistavat pukeu-
tumisturkoituksiin käytettäviä välttämättö-
myystarvikkeita.

Välttämättömyystarvikkeiden valmista-
jiksi katsotaan: vaatturit, housujen, työpu-
kimien ja lasten vaatetustarvikkeiden val-
mistajat, leninki- ja kappaompelimot, paito-
ja muut alusvaate valmistamot, esiliina-
ompelijat sekä suutarit ja jalkinekorjaa-
mot. Näittenkin liikkeiden valmistukseen
saattaa kuitenkin sisältyä tarvikkeita, jotka
eivät palvele pukeutumistarkoituksia.
Niinpä voivat lastenvaatetustarvikkeiden
valmistamot myydä esim. valmiiksi varus-
tettuja vauvankoreja, joita usein pehmus-
tetaan ja koristetaan kankaalla. Niinikään
saattavat esiliinan ompelijat valmistaa ko-
ruesiliinoja, jotka eivät palvele käytännöl-
lisiä tarkoitusperiä. Kankaitten käyttöä
tällaisiin tarkoituksiin on estettävä, ainakin
sellaisten kankaitten, jotka soveltuvat myös
pukeutumistarkoituksiin. Tämän vuoksi
on kansanhuoltolautakuntien ostolupa-ano-
musta harkitessaan otettava selkoa siitä, mi-
hin tarkoitukseen kangas tai tarvike tulee
käytettäväksi ja tarpeen tullen vaadittava
anomuksen ohella näyte kyseessäolevasta
laadusta.

Sotilashenkilöä varten, joka on saanut
edellämainitun lomannauttijan ostoluvan,
ei omainen voi saada ostolupaa. Niinikään
ei sotilashenkilö, jota varten omaisen toi-
mesta ostolupa on hankittu, saa lomannaut-
tijan lisäpisteitä. Tarkastuksen tehokkuutta
silmälläpitäen ostoluvan saajista on pidet-
tävä luetteloa.

Kaikki muut yksityishenkilöiden ostolu-
pa-anomukset, joihin nähden kansanhuolto-
lautakunta katsoo kohtuussyiden puoltavan
anomuksen hyväksymistä, on kansanhuolto-
lautakuntien alistettava kansanhuoltominis-
teriön ratkaistaviksi.

Ostolupia tällaisiin tarkoituksiin myön-
netään yleensä ainoastaan, milloin osto-
paikkana on tukkuliike tai teollisuuslaitos
taikka muu tuottaja. Vain silloin kuin ky-
seessä on joku aivan vähäinen määrä tuo-
tannossa välttämätöntä lisätarviketta, taikka
milloin valmistajan liikeyritys on niin
pieni, että hän on aikaisemminkin tehnyt
ostoksensa vähittäiskaupasta, voidaan osto-
lupa kirjoittaa myös vähittäiskauppaa var-
ten. Tukkukaupan asemassa ovat luonnol-
lisesti myös sellaiset liikkeet, jotka harjoit-
tavat sekä tukku- että vähittäiskauppaa.

Elinkeinonharjoittajain ostoluvat.
Ostolupia voivat kansanhuoltolautakun-

nat myöntää:
1. vähittäiskauppiaille, mikäli näillä ei

syystä tai toisesta ole lähetysilmoitusoi-
keutta. Ostolupa voidaan myöntää ainoas-
taan tavaran hankintaa varten valmistajalta
tai tukkuliikkeestä, ei siis toisesta vähittäis-
kaupasta.

Edellämainitusta käy jo ilmi, että ostolu-
van hakijan on välttämättömästi ilmoitet-
tava kansanhuoltolautakunnalle ostopaikka
anomusta jättäessään, sillä muutenhan lau-
takunta ei voi valvoa, etteivät valmistajat

2. tekstiilivalmisteita ja nahkaa valmis-
tuksessaan käyttäville tuottajille, joilla ei
ole lähetysilmoitusoikcuksia ja jotka eivät
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pääse tyhjentämään vähittäiskaupan varas-
to ja, mitkä ovat ennenkaikkea tarkoitetut
tyydyttämään kuluttajien tavaratarvetta.
Toinen syy, joka pakoittaa vaatimaan osto-
paikan ilmoittamisen on se, että tavaran-
niukkuuden vallitessa tukkuliikkeiden ja
tehtaiden on pidettävä huoli siitä, että va-
rastoon saapuvat tavarat jaetaan tasapuo-
lisesti liikkeen säännöllisten ostajain kes-
ken. Ostoluvalla varustetun ostajan odot-
tamaton esiintyminen voisi pahasti häi-
ritä tehtyjä jakosuunnitelmia. Yleensä
on suurempia tavaraeriä koskeviin ostolu-
pu-unomuksiin vaadittava myyjäksi ilmoite-
tun liikkeen leima tai muu merkintä todis-
tukseksi siitä,.että ostaja on luovutettavasta
määrästä sopinut myyjän kanssa.

Flanellin ja pistevapaiden tarvikkeiden
ostoluvat.

Kansanhuollon velvollisuus on pitää en-
nen muuta huoli siitä, että pienet lapset
saavat niille kuuluvat välttämättömät vaa-
tetustarvikkeet. Tästä syystä on kaikki
yksivärinen flanelli ja kapalokangas varat-
tava yksinomaan tähän tarkoitukseen eikä
sille saa myöntää ostolupia muihin tarkoi-
tuksiin.

Sen johdosta, että erinäisiin suodatinlait-
teihin on käytetty nukattua kangasta, on
ostolupia puukaasuttajien suodatinpussi-
kankaalle haettaessa myönnettävään ostolu-
paan merkittävä: „ei flanellia eikä kapalo-
kangasta".

Ostolupia eivät kansanhuoltolautakunnat
myöskään saa myöntää n. k. pistevapaille
tarvikkeille, kuten esim. 50 metrin pitui-
sille ja pienemmille lankapakkauksille, joit-
ten myynnin säännöstely jää sopivimmin
liikkeenharjoittajan tehtäväksi.

Lankojen ostoluvat.

Kalälankojen ostolupia myöntää ainoas-
taan kansanhuoltoministeriö ammattikalas-
tajille asianomaisten järjestöjen lausunto-
jen perusteella. Ostolupia annetaan kala-

lankavarastojen niukkuuden vuoksi ylimal-
kaan ainoastaan vanhojen pyydysten kun-
nostamista silmälläpitäen.

Myönnettäessä ostolupia puuvilla- ja pel-
lavalangalle on ostoluvassa nimenomaan
mainittava „ei kalalankaa", koska jotkut
kansanhuoltolautakunnat ovat asiantunte-
mattomuudessaan antaneet ostolupia itse
asiassa kalalangalle, vaikka ostolupatodis-
tukseen on anojan ilmoituksen perusteella
merkitty »puuvillalankaa".

Teollisuuslaitosten ostoluvat ja liikkeitten
oma kulutus.

Tehdaslaitoksille myöntää kansanhuolto-
ministeriö ostoluvat ei ainoastaan raaka-
aineiden hankkimista varten, -— mikäli lai-
toksella ei ole lähetysilmoitusoikeutta —

vaan myös sen omaan kulutukseen käytet-
täville tarvikkeille. Kansanhuoltoministe-
riö on pidättänyt itselleen ratkaisuvallan
myös kaikkien muiden liikeyritysten omaan
kulutukseen käytettäviin tarvikkeihin näh-
den.

Vähemmän tärkeitten tarvikkeiden
valmistajien ostoluvat.

Niinikään kansanhuoltoministeriö ratkai-
see toistaiseksi, kunnes toisin määrätään,
sellaisten tuottajain ostolupa-anomukset,
jotka valmistavat pukeutumistarkoituksen

kannalta tärkeysasteeltuan toissijaisin tar-
vikkeita. Tällaisia valmistajia ovat: koru-
ompeluliikkeet, pöytä- y. m. liinojen, verho-
jen sekä liinavaatteiden kutomot ja om-
pelimot, nenäliinojen ompelimot, lippujen,
tekokukkien, lampunvarjostimien, lelujen,
nukkien- ja nukenvaatteiden, käsi- y. m.
laukkujen sekä salkkujen ja kotelojen val-
mistajat, kirjapainot, kirjansitomot, verhoi-
luliikkeet, hautaustoimistot ja ruumisark-
kuliikkeet sekä sateen- ja päivänvarjojen,
purjeiden, markiisien y. m. näihin verrat-
tavat valmistamot. Sikäli kuin tulee sel-
vitetyksi, että nämä liikkeet käyttävät val-
mistukseensa yleensä sellaisia tarvikkeita,
jotka eivät vaaranna pukeutumistarkoituk-
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siin varattavien tarvikkeiden varastoja, voi
kansanhuoltoministeriö siirtää näiden osto-
lupa-anomusten käsittelyn kansanhuoltolau-
takunnille.

tevapaita tarvikkeita, kuten paperikau-
poilta, jotka myyvät esim. tekstiileistä tai
nahasta valmistettuja muistoesineitä, käsi-
töitä, leluja j. n. e.

Virastojen, laitosten, koulujen, järjestöjen
y. m. s. ostoluvat.

Kansanhuoltoministeriö on katsonut vält-
tämättömäksi varata itselleen ratkaisuval-
lan myöskin kaikkien kunnan ja valtion
virastojen, laitosten, koulujen, järjestöjen,
seurojen y. m. s. ostolupa-anomuksiin näh-
den, mitkä anomukset on osoitettava kan-
sanhuoltoministeriölle. Ratkaistaessa näitä
anomuksia noudatetaan yleensä sitä peri-
aatetta, että ostolupia ei myönnetä muuta
kuin aivan välttämättömiin tarkoituksiin.

Kunkin kansanhuoltolautakunnan on
näinollen parasta yksityiskohtaisesti tarkas-
taa niiden liikeyritysten luettelo, joille V-
tai T-oikeudet on myönnetty ja eroitettavä
erikseen ne, joilta nämä oikeudet ovat nyt
peruutettavat. Samalla on erikoisesti tar-
kastettava, ettei V-oikeuksia ole tullut
myönnetyksi käytettyjen tarvikkeiden myy-
jille, kulkukauppiaille, eikä pistevapaitten
tarvikkeiden valmistajille. Ompelijoilta ja
vaattureilta, jotka valmistavat säännöste-
lynalaisia tuotteita, pääasiassa työnteettä-
jän tarvikkeista, on V-oikeudet peruutet-
tava. Heillä on mahdollisuus tarvikeosto-
jaan varten hankkia ostolupia, mikä antaa
kansanhuoltolautakunnalle tilaisuuden seu-
rata heidän tarvikehankintojaan, mihin
eräiden kokemusten perusteella näyttää
olevan aihetta.

Tämän periaatteen mukaisesti ei ostolu-
pia ollenkaan anneta kouluille opetusväli-
neiden hankkimista varten. Mikäli opetuk-
sessa käytetään säännöstelynalaisia tarvik-
keita, on ne hankittava oppilaiden omilla
vaatetuskorteilla.

Ostolupia ei toistaiseksi myöskään myön-
netä yksityisten hyväntekeväisyysjärjestö-
jen ompeluseuroille, koska yhteiskunnalli-
nen avustustoiminta on kaikissa muodoissa
keskitettävä keskusjärjestöihin, ennen kaik-
kea Suomen Eluoltoon.

Mikäli sellaiset liikkeet, jotka ovat vält-
tämättömyystarvikkeiden ohella valmista-
neet myös edellä lueteltuja vaatetustarpeen
kannalta arvostellen tärkeysasteeltaan tois-
sijaisia tarvikkeita, antavat kirjallisen sitou-
muksen siitä, että toistaiseksi, kunnes kan-
sanhuoltoministeriön taholta toisin määrä-
tään, lopettavat toissijaisten tarvikkeiden
valmistuksen, voi kansanhuoltoministeriö
jälleen antaa niille aikaisemmat lähetysil-
moitusoikeudet, jolloin näitä oikeuksia kos-
kevassa todistuksessa edelläoleva sitoumuk-
sen ehto on mainittava. Kansanhuoltolau-
takuntien on tarkastajiensa kautta seurat-
tava, että liike pysyy antamassaan sitou-
muksessa.

Lähetysilmoitusoikeudet.
Elinkeinonharjoittaj ien tavaranhankintoi-

hin kohdistettavan yksityiskohtaisemman
tarkastuksen aikaansaamiseksi on lähetysil-
moitusten käyttöoikeuksia entisestään su-
pistettava. Yleisenä periaatteena on pidet-
tävä, että nämä oikeudet ovat peruutetta-
vat kaikilta valmistajilta, joitten tuotanto
ei rajoitu yksinomaan vaatetustarvikkeihin
ja jakaneihin, siis edellälueteltuihin vält-
tämättömyystarvikkeihin. Kysymyksen siitä,
ovatko nämä oikeudet peruutettavat myös
teollisuuslaitoksilta, ratkaisee kansanhuolto-
ministeriö.

B. Erikoiskupongit.
Ne tarvikkeet, joiden hankinnan yhtey-

dessä on myyjän jakelupistekuponkien
ohella irroitettava lisäksi erikoiskuponki tai
useampia sellaisia ovat lueteltuina kansan-
huoltoministeriön toisessa marraskuun 29
päivänä 1941 päivätyssä päätöksessä. Siitä

Niinikään ovat V-oikeudet peruutettavat
sellaisilta kauppiailta, jotka säännöstelyn-
alaisista tavaroista myyvät yksinomaan pis-
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« käyvät ilmi kustakin tarvikkeesta vaadit-
tavat erikoiskupongit ynnä muut tähän liit-
tyvät yksityiskohtaiset selvitykset ja tul-
kinnat.

Ensimmäisellä jakelukaudella kyseeseen
tulevat kupongit ovat merkityt n:oilla
I—l 2 ja ovat sijoitetut vaatetuskortin oi-
keaan laitaan, sen keskikohdalle. Kupon-
kien joutuessa vähitellen jakelukauden kes-
täessä irroitetuiksi saattaa esiintyä se ti-
lanne, että joku kupongeista 2, 4, 7 ja 9
jää ympärillä olevien kuponkien tultua
irroitetuiksi »riippumaan ilmaan". Tämä
mahdollisuus on melkein teoreettinen, kun
mainittujen kuponkien käyttö on sidottu
tarvikkeisiin, joita pukeutumisessa enim-
män käytetään. Jos kuitenkin tällainen
tilanne sattuisi, on kauppiaiden ja muiden
henkilöiden, jotka joutuvat kuponkeja
irroittamaan, kehoitettava liimaamaan kor-
tin takaosaan paperi, joka kiinnittää irto-
naiset kupongit paikalleen. Liikkeitten ei
myöskään tarvitse kieltäytyä vastaanotta-
masta mainituilla numeroilla varustettuja
kuponkeja irrallisina, mikäli asianomainen
henkilö voi vaatetuskortillaan osoittaa, että
ne ovat irtautuneet yllämainitusta syystä.
Muussa tapauksessa ei elinkeinonharjoit-
taja saa ottaa vastaan irrallisia erikoisku-
ponkeja.

Koska on välttämätöntä, että kansanhuol-
tolautakunnat ovat selvillä siitä, kuinka eri-
koiskuponkijärjestelmä käytännössä toimii
ja ohjeeksi kauppiaille selostetaan tätä
asianpuolta seuraavassa lähemmin muuta-
min esimerkein.

Ostettaessa miehen ostokortilla villakan-
gasta voidaan sitä maaliskuun 31 päivänä
1942 päättyvällä ensimmäisellä jakelukau-
della luovuttaa erikoiskupongilla K 5 mie-
hen arkitakkiin tai juhlapuvun takkiin ku-
luva määrä. Tätä määrää ei ole kiinteästi
määritelty, koska se riippuu asianomaisen
takin teettäjän koosta, jossain määrin myös
takin mallista. Sama on asianlaita housu-
kankaaseen nähden, joka hankitaan erikois-
kupongilla K6, sekä puku- ynnä päällys-

takkikankaaseen nähden, joista kumpikin
voidaan hankkia yllämainituilla kahdella
erikoiskupongilla yhdessä. Kaikissa näissä
tapauksissa arvostelee luovutettavan kangas-
määrän ensikädessä myyjä saatuaan osta-
jalta tarpeelliset selitykset siitä vaatekap-
paleesta, joka kankaasta tulee valmistetta-
vaksi. Myyjän on harkinnassaan noudatet-
tava kohtuutta ostajan tarvetta arvostelles-
saan, mutta samalla ehkäistävä väärinkäy-
tösyritykset. Erimielisyydet myyjän ja
ostajan välillä ratkaisee kansanhuoltolauta-
kunta.

Se mitä edellä on sanottu miehen vaate-
tuskortilla tapahtuvasta villakankaan han-
kinnasta, tulee kyseeseen myöskin silloin
kuin naisen vaatetuskortilla hankitaan villa-
tai muuta kangasta erikoiskuponkeja N2,
N4, N 5 ja N 6 käyttämällä. Tällöinkään
ei kankaan pituus ole tarkoin määritelty
vaan edellämainituin edellytyksin myyjän
arvosteltavissa.

Puuvilla-, pellava- y. m. kangasta, joksi
lasketaan myös valmiit lakanat ja akkuna-
y. m. -verhot, voidaan ostaa miehen kortin
erikoiskupongeilla K 2, K4, K 8 ja KlO
sekä naisen kortin kupongeilla N 10 ja N 12,
ynnä lisäksi, jos niin halutaan kupongeilla
N2, N4, N 5 ja N6, jossa tapauksessa
leningin tai sen osien enempää kuin vastaa-
van villakankaan ostokaan ei enää ole mah-
dollinen.

Väärinkäytöksille kankaitten myynnissä
antaa mahdollisuuksia kauppiaalle myön-
netty oikeus luovuttaa jäännöspaloja ja
paikkaus- sekä koristelutarkoituksiin tar-
koitettuja pakasta leikattavia korkeintaan
50 senttimetrin pituisia kangaskappaleita
ilman erikoiskuponkeja. Kansanhuoltolauta-
kuntien on aihetta kiinnittää tarkastajiensa
huomiota tähän mahdollisuuteen. Myöskin
on tarkastuksissa aihetta kiinnittää huo-
miota siihen, etteivät kauppiaat itse ala ja-
kaa lankoja vyyhtiin, keriin ja puoliin sekä
myydä näitä omia pakkauksiaan koruom-
pelu-, nimeily- ja virkkaus!ankoina erikois-
kuponkeja vaatimatta. Erikoiskupongeitta
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myytävinä tulevat kyseeseen ainoastaan tuskortin omistajan tähänastiseen vapau-
lankaa valmistavan tehtaan alkuperäispak-
kaukset.

teen käytellä ostokorttiaan. Uusi erikois-
kuponkeihin perustuva jakelutapa saattaa
varsinkin alkuaikana, ennenkuin suuri
yleisö yleisö on järjestelmään täydelleen
perehtynyt, aiheuttaa kuluttajille epämiel-
lyttäviä yllätyksiä. Niinpä jos miehen kor-
tin erikoiskupongit K 2, K 4, K 8 ja K 10
ovat tulleet käytetyiksi esimerkiksi akkuna-
verhokankaan tai valmiiden verhojen osta-
miseen, ei ole mahdollista hankkia ensim-
mäisellä jakelukaudella niin tärkeätä vaate-
kappaletta kuin paitaa.

Erikoiskuponkien tilitykset.
Liikkeet tilittävät erikoiskupongit sa-

massa järjestyksessä kuin aikaisemmin ja-
kelupistekupongitkin. Kansanhuoltolauta-
kuntien on vaadittava erikoiskupongit yh-
dessä kirjekuoressa, jonka päälle on mer-
kittynä sen sisältämien erikoiskuponkien
luku ja tilittä jän nimi sekä osoite.

Kun ensimmäisen jakelukauden erikois-
kupongit eivät, kuten pistekupongit, kelpaa
enää toisella jakelukaudella, on jakelukau-
sien vaihteessa kiinnitettävä erikoisesti huo-
miota erikoiskuponkien numeroihin, jotta
erikoiskuponkien väärinkäyttö ei kävisi
mahdolliseksi.

Uusi järjestelmä vaatiikin kuluttajien
ennakolta tekemään hankintasuunnitelman
koko kulutuskuuttu varten, jotta erikoisku-
ponkien ajattelematon käyttö ei johtaisi
pakolliseen kieltäytymiseen jostakin välttä-
mättömyystarvikkeesta. .

Hankintasuunnitelmien laatiminen.
Sekä kansanhuoltolautakuntien, että myös

elinkeinonharjoittajien olisi tilaisuuden sat-
tuessa teroitettava kuluttajille hankinta-
suunnitelmien laatimisen välttämättö-
myyttä.

Vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden sään-
nöstely uudistetussa muodossaan merkitsee
epäilemättä huomattavaa supistusta vaate-

Kansanhuoltoministeriön päätös,
joka sisältää tarkempia määräyksiä kutomateollisuustuotteiden, vaatetustarvikkei-
den ja jalkineiden sekä niiden valmistukseen käytettävien raaka-aineiden kulutuk-

sen säännöstelystä.
Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1941.

Kansanhuoltoministeriö on valtioneuvoston 31 päivänä joulukuuta 1940 kutoma-
teollisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden sekä niiden valmistukseen
käytettävien raaka-aineiden kulutuksen säännöstelystä ja 3 päivänä huhtikuuta 1941
nahan ja nahkavalmisteiden kulutuksen säännöstelystä antaman päätöksen nojalla
määrännyt:

1 §•

KutomateoUisuustuotteilla, vaatetustar-
vikkeilla ja jalkineilla tarkoitetaan tässä
päätöksessä kutomateollisuustuotteiden, vaa-
tetustarvikkeiden ja jalkineiden sekä niiden
valmistukseen käytettävien raaka-aineiden
kulutuksen säännöstelystä 31 päivänä jou-
lukuuta 1941 annetun valtioneuvoston pää-
töksen 1 §: n mukaan takavarikkoon julis-
tettuja tarvikkeita, joita ei ole erikseen
säännöstelystä vapautettu.

Nahkaa koskevat tämän päätöksen mää-
räykset kuitenkin, lukuunottamatta mitä
2 §:ssä on määrätty, ainoastaan sikäli kuin
valtioneuvoston 3 päivänä huhtikuuta 1941
nahan ja nahkavalmisteiden kulutuksen
säännöstelystä antamassa päätöksessä tai
sen nojalla annetuissa kansanhuoltoministe-
riön päätöksissä määrätään.

Säännöstelymääräykset eivät koske puo-
lustuslaitoksen hallussa olevia kutomateolli-
suustuotteita, vaatetustarvikkeita ja jal-
kineita.
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Ilmoitusvelvollisuus

2 §.

Teollisuuslaitoksen, liikkeen ja muun
elinkeinon tai ammatin harjoittajan sekä
laitoksen tai järjestön, jolla on hallussaan
muita kuin omaa kulutusta varten luvalli-
sesti hankittuja takavarikon alaisia kuto-
mateollisuustuotteita, vaatetustarvikkeita
ja jalkineita, joita ei'ole tarkoitettu edel-
leen luovutettaviksi, on viimeistään 20 päi-
vänä tammikuuta 1942 ilmoitettava hallus-
saan 31 päivänä joulukuuta 1941 olleiden
tarvikkeiden jakelupiste- ja erikoiskuponki-
määrät noudattaen kansanhuoltoministeriön
31 päivänä joulukuuta 1940 kutomateolli-
suustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jal-
kineiden jakelupistemääristä ja 29 päivänä
marraskuuta 1941 ostokortin kuponkien
ohella vaatetustarvikkeita ja jalkineita luo-
vutettaessa vaadittavista erikoiskupongeista
antamaa päätöstä.

a) 100 metriä tai yardia,
b) 150 metriä tai yardia,
c) 200 metriä tai yardia.

Maahan tuoja.
3 §■

Ostokortti.
4 §.Teollisuuslaitoksen on tehtävä ilmoituk-

sensa kansanhuoltoministeriölle ja muun
ilmoitusvelvollisen sille kansanhuoltolauta-
kunnalle, jonka tarkkailun alainen se on.

Takavarikon alaiset tarvikkeet on ilmoi-
tuksessa jaettava seuraaviin ryhmiin:

A. Tarvikkeet, joita luovutettaessa on
vaadittava paitsi jakelupistekuponkeja
myöskin kansanhuoltoministeriön 29 päi-
vänä marraskuuta 1941 antaman päätöksen
edellyttämät erikoiskupongit:

1) villakankaat, jakelupisteet ilmoitet-
tava ;

2) muut kankaat, jakelupisteet ilmoitet-
tava;

3) villalanka, jakelupisteet ilmoitet-
tava ;

4) puuvillalanka, jakelupisteet ilmoitet-
tava ;

5) kalalanka, sen jakelupistemäärä ja
kilomäärä ilmoitettava; sekä

6) muut tarvikkeet, jakelupisteet ilmoi-
tettava.

B. Muut kuin edellisessä momentissa
mainitut tarvikkeet:

1) kutomateollisuustuotteet ja tarvik-
keet, yhteinen jakelupistemäärä ilmoitet-
tava; sekä lisäksi erikseen: '

2) trasseli, jakelupistemäärä ja kilo-
määrä ilmoitettava;

3) nahka, erikseen a) pohjanahka, b)
päällisnahka ja c) nahkavalmisteet, jakelu-
pisteet ilmoitettava; sekä

4) jalkineet, jakelupisteet ilmoitettava.

Ilmoituksessa on lisäksi lueteltava seuraa-
viin ryhmiin kuuluvien ompelulankarullien
lukumäärä, joissa on lankaa:

Takavarikon alaisten kutomateollisuus-
tuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jalkinei-
den maahan tuojan on ilmoitettava kalen-
terikuukauden aikana maahan tuomiensa
tarvikkeiden jakelupistemäärä kahden vii-
kon kuluessa kuukauden päättymisestä lu-
kien sille kansanhuoltoviranomaiselle, jolle
se on velvollinen tekemään 2 §:ssä maini-
tun ilmoituksen. Ilmoitukseen on liitettävä
jäljennös kauppalaskusta.

Vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden hank-
kimiseen oikeuttava ostokortti annetaan
maan vakinaiselle asukkaalle sekä henki-
lölle, joka on asettunut tai aikoo asettua
vakinaisesti asumaan jollekin paikkakun-
nalle maassa.

Ostokorttia ei kuitenkaan anneta sille,
joka varusmiehenä suorittaa asevelvollisuut-
taan tai värvättynä on puolustusvoimien
palveluksessa eikä myöskään puolustusvoi-
main palveluksessa olevalle reserviläiselle.
Puolustusvoimain vakinaisessa palveluk-
sessa oleville upseereille ja aliupseereille
sekä vakinaisille viran ja toimen haltijoille
annetaan vaatetustarvikkeiden ja jalkinei-
den hankkimiseen oikeuttava ostokortti.

Ennen vuotta, 1937 syntyneelle miespuo-
liselle henkilölle annetaan K kirjaimella
merkitty ostokortti, ennen sanottua vuotta
syntyneelle naispuoliselle henkilölle N kir-
jaimella merkitty ostokortti ja vuonna 1937
tai sen jälkeen syntyneelle lapselle L kir-
jaimella merkitty ostokortti.

Ostokortti on voimassa kaksi jakelukautta
ja on siinä ensimmäistä jakelukautta var-
ten 68 kortin laatua osoittavalla kirjaimella
ja numerolla 1 sekä merkinnällä Vio va-

rustettua kuponkia ja jälkimmäistä jakelu-
kautta varten 70 kortin laatua osoittavalla
kirjaimella ja numerolla 1 sekä merkin-
nällä i/4varustettua kuponkia. Lisäksi on
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kortissa 24 numeroilla 1—24 varustettua lisämerkinnällä V 4varustetut kupongit ja
erikoiskuponkia.

6 §.
numeroilla 13—24 varustetut erikoiskupon-
git sekä ensimmäisenä jakelukautena voi-
massa olleet kupongit, mutta eivät erikois-
kupongit.

Jos joku on saanut useampia ostokort-
teja tai jos kortin saantiin tai käyttöön
vaikuttavissa oloissa on tapahtunut sellai-
nen muutos, ettei korttia tai joitakin sen
kuponkeja enää saada käyttää, on kortin
käyttäminen kielletty ja on se viipymättä
ja viimeistään 14 päivän kuluessa toimitet-
tava kansanhuoltolautakunnalle.

9 §.
Säännöstelyn alaisia tarvikkeita ostokor-

tin tai ostolupakortin kuponkeja vastaan
luovutettaessa on, mikäli jäljempänä 15
§:ssä ei toisin määrätä, luovuttajan otet-
tava sellainen määrä kuponkeja, joka vas-
taa kansanhuoltoministeriön 31 päivänä
joulukuuta 1940 kutomateollisuustuotteiden,
vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden jakelu-
pistemääristä antamassa päätöksessä tar-
vikkeille vahvistamia jakelupistemääriä.
Jos luovutettavien tarvikkeiden yhteinen
jakelupistemäärä ei vastaa täysiä jakelu-
pisteitä, on kuponkeja otettava lähinnä
suurempaa täyttä jakelupistemäärää vastaa-
vasti. Sen lisäksi on tarvikkeen luovutta-
jan otettava ostokortista kansanhuoltomi-
nisteriön 29 päivänä marraskuuta 1941
ostokortin kuponkien ohella vaatetustar-
vikkeita ja jalkineita luovutettaessa vaadit-
tavista erikoiskupongeista antaman päätök-
sen 2 §:ssä määrätyt erikoiskupongit.

Edellä 1 momentissa mainituissa päätök-
sissä miesten vaatetustarvikkeiksi ja jalki-
neiksi merkittyjä tarvikkeita saadaan niitä
ostokortin kuponkeja vastaan luovutettaessa
antaa ainoastaan K kirjaimella ja naisten
vaatetustarvikkeiksi sekä jalkineiksi mer-
kittyjä tarvikkeita ainoastaan N kirjaimella
merkityn ostokortin kuponkeja vastaan.
Lasten tarvikkeiksi mainitussa päätöksessä
merkittyjä vaatetustarvikkeita ja jalkineita
saadaan luovuttaa L kirjaimella merkityn
ostokortin kuponkeja vastaan; kuitenkin
saadaan niitä lasten tarvikkeita, joiden
koot on sanotussa jakelupistemääristä anne-
tussa päätöksessä mainittu, luovuttaa myös-
kin K tai N kirjaimella merkityn ostokor-
tin kuponkeja vastaan. Yhteisiksi ja osto-
lupaa vastaan luovutettaviksi merkittyjen
tarvikkeiden hankkimiseen kelpaavat kaik-
kien ostokorttien kupongit ja erikoisku-
pongit.

Ostokortin omistajan, joka joutuu varus-
miehenä suorittamaan asevelvollisuuttaan
tai reserviläisenä palvelemaan puolustus-
voimissa, tulee ennen palvelukseen astumis-
taan toimittaa korttinsa kansanhuoltolauta-
kunnalle kuittia vastaan, joka hänen on
palvelukseen astuttuaan esitettävä sotilas-
viranomaiselle. Kansanhuoltolautakunnan,
jolle kortti on toimitettu, tulee pyynnöstä
palauttaa entinen tai antaa uusi ostokortti
sen omistajalle, kun asianomainen on va-
pautunut asevelvollisuuttaan suorittamasta
tai palvelemasta reserviläisenä puolustus-
voimissa ja palauttaa saamansa kuitin.

Kansanhuoltolautakunnan on ostokorteista
irroitettava ja otettava haltuunsa sellaiset
kupongit, jotka eivät enää ole voimassa
tai joita kortin omistaja muuten ei ole
oikeutettu käyttämään.

Yleiset jakelumääräykset.
7 §.

Säännöstelyn alaisia kutomateollisuus-
tuotteita, vaatetustarvikkeita ja jalkineita
saadaan myydä tai muulla tavoin toiselle
luovuttaa ainoastaan säännöstelymääräyk-
siä noudattaen. Ostokortin kuponkia tai
kuluttajalle annettua ostolupatcdistusta tai
ostolupakorttia vastaan hankittujen taikka
kuluttajalla säännöstelyn voimaan tullessa
hallussa olleiden käyttämättömien tarvik-
keiden edelleen luovuttaminen korvausta
vastaan on ilman kansanhuoltolautakunnan
lupaa kielletty.

8 §.

Kutomateollisuustuotteiden, vaatetustar-
vikkeiden ja jalkineiden ensimmäinen jake-
lukausi alkoi 1 päivänä lokakuuta 1941 ja
kestää 1 päivään huhtikuuta 1942. Toinen
jakelukausi alkaa 1 päivänä huhtikuuta ja
kestää 30 päivään syyskuuta 1942.

Ensimmäisenä jakelukautena ovat voi-
massa lisämerkinnällä VlO varustetut ku-
pongit ja numeroilla I—l 2merkityt eri-
koiskupongit sekä toisena jakelukautena

10 §.

Jos ostokortin haltija haluaa hankkia
muulta paikkakunnalta luovuttajan toi-
mesta lähetettäviä säännöstelyn alaisia tar-
vikkeita, saa hän kansanhuoltolautakun-
nassa vaihtaa tarvittavan määrän ostokor-
tin kuponkeja ja erikoiskuponkeja niiden
jakelupistemäärää vastaavaan ostolupatodis-

2
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tukseen. Jos ostokortin haltijalle on vält-
tämätöntä saada käyttää seuraavan ja-
kelukauden kuponkeja tarvikkeiden hank-
kimiseen kulumassa olevana jakelukautena,
voi kansanhuoltolautakunta pyynnöstä, mil-
loin pakottavia syitä siihen on, hakijan esit-
tämästä ostokortista irroittaa ja ottaa hal-
tuunsa tarvittavan määrän seuraavan jake-
lukauden kuponkeja sekä kyseeseen tulevat
kuluvan jakelukauden erikoiskupongit ja
antaa hakijalle niiden jakelupistemäärää
vastaavan ostolupatodistuksen tai ostolupa-
kortin. Kuponkien irroittamisesta on teh-
tävä merkintä ostokortin selkäpuolelle.

Ostolupatodistus ja ostolupakortti kulutuk-
seen käytettävien tarvikkeiden hankkimistu

vurten.
H §•

Jäljempänä mainituille kuluttajille saa-
daan antaa ostolupa-todistus tai ostolupa-
kortti kulutukseen käytettävien kutomateol-
lisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja
jalkineiden hankkimista varten:

12 §.

1) raskaana olevalle naiselle enintään 50
jakelupistettä vastaava ostolupakortti vaat-
teiden hankkimista varten syntyväksi odo-
tettavalle lapselle;

2) vastasyntyneelle lapselle enintään 100
jakelupistettä vastaava ostolupatodistus
vuodevaatteiden hankkimista varten, jos
anoja on saanut 15 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitettua äitiysavustusta, saadaan
hänelle antaa vain 100 jakelupisteen ja
saadun avustuksen jakelupistemäärän ero-
tusta vastaava ostolupatodistus;

3) kodin perustajille enintään 250 jake-
lupistettä vastaava ostolupatodistus koti-
irtaimistoon kuuluvien kutomateollisuus-
tuotteiden ja kankaiden, joita ei käytetä
ostolupatodistuksen saajien vaatetustarvik-
keiksi, hankkimista varten;

13 §.

4) tulipalossa tai muuhun siihen verrat-
tavassa onnettomuudessa kärsimään joutu-
neelle, kun, vahingon suuruudesta esitetään
luotettava selvitys:

a) enintään 125 jakelupistettä vastaava
ostolupatodistus koti-irtaimistoon kuuluvien
kutomateollisuustuotteiden ja kankaiden
hankkimista varten;

b) enintään puolen vuoden jakelupiste-
määrää vastaava ostolupakortti kutakin on-
nettomuudessa kärsimään joutunutta per-
heenjäsentä kohden;

5) niille, jotka kansanhuoltoministeriön
antamien ohjeiden mukaan ovat oikeutetut

saamaan ostolupatodistuksen tai ostolupa-
kortin.

Jos 4 kohdassa tarkoitetussa onnettomuu-
dessa ostolupatodistuksen tai ostolupakor-
tin anoja tai hänen perheensä jäsen on me-
nettänyt vain osan hänelle kuuluvista kuto-
mateollisuustuotteista, vaatetustarvikkeista
tai jalkineista, on ostolupatodistus ja
ostolupakortti annettava suhteellisesti pie-
nemmälle määrälle kuin mainitussa koh-
dassa on sanottu.

Elinkeinon tai ammatin harjoittaja saa
käyttää hallussaan olevia säännöstelyn
alaisia tarvikkeita näytteeksi tai muuhun
siihen verrattavaan tarkoitukseen ainoas-
taan kansanhuoltolautakunnan luvalla. Lu-
paa älköön annettako tarvikkeiden käyt-
töön henkilökohtaista kulutusta varten.

Edellä 11 §:ssä mainitun ostolupatodis-
tuksen tai ostolupakortin antaa, mikäli
jäljempänä 13 §:n 5 momentissa ei toisin
määrätä, anojan asuinpaikkakunnan kan-
sanhuoltolautakunta. Muissa tapauksissa
kuluttajille annettavan ostolupatodistuksen
tai ostolupakortin antaa kansanhuoltominis-
teriö. Kuluttajan on kuitenkin aina teh-
tävä ostolupa-anomuksensa kansanhuolto-
lautakunnalle, jonka tulee, jos se puoltaa
anomusta, toimittaa se oman lausuntonsa
ohella kansanhuoltoministeriölle.

Anomus on kansanhuoltolautakunnan
niin vaatiessa tehtävä kirjallisesti ja tulee
anojan siinä antaa ostoluvan saantia var-
ten tarvittavat oikeiksi vakuutetut tiedot.
Jos anomus tehdään muulle kuin anojan
asunpaikkakunnan kansanhuoltolautakun-
nalle on anomuksessa mainittava siihen syy
ja anomus on silloin aina tehtävä kirjalli-
sesti.

Kansanhuoltolautakunta 1 voi harkintansa
mukaan antaa 11 §:ssä mainitulle tarvit-
sijalle ostolupatodistuksen ja ostolupa-
kortin.

Osto-lupatodistukseen on merkittävä tar-
vikkeet, joiden hankkimista varten lupa
annetaan, sekä ostolupatodistuksen voimas-
saoloaika.

Ostolupakorttia älköön ompelulangan
hankkimista varten annettako.

Ostolupaa haettaessa kansanhuoltolauta-
kunta voi vaatia hakijalta selvityksen siitä,
että anottu tarvike-erä on saatavissa sekä
myöskin selvityksen siitä, mistä se on saa-
tavissa.



Henkilölle, jonka asuinpaikkakunta ei ole
kansanhuoltolautakunnan alueella, voi kan-
sanhuoltolautakunta antaa ostolupatodis-
tuksen ja ostolupakortin, jos pakottavia
syitä siihen on. Kansanhuoltolautakunnan
-tulee tällöin ilmoittaa hakijan, asuinpaik-
kakunnan kansanhuoltolautakunnalle osto-
lupatodistuksen ja ostolupakortin antami-
sesta.

1) liike, järjestö tai muu yritys, joka
hakemuksen nojalla on saanut kansanhuol-
toministeriöltä siihen erikoisluvan, luovut-
taa ministeriön säännöstelystä vapauttamia
tarvikkeita; tarvikkeihin on tällöin, mikäli
ministeriö päätöksessään ei myönnä siitä
vapautusta, kiinnitettävä ministeriöstä saa-
tava numeroitu todiste, joka tarvikkeen
luovutuksen tapahtuessa on irroitettava
siitä ja liikkeen toimesta ostajan allekir-
joittamana toimitettava paikalliselle kan-
sanhuoltolautakunnalle ;
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Kun ostokortin haltija hakee ostolupaa,
on ostokortti samalla esitettävä ja siihen
on kansanhuoltolautakunnan merkittävä
niiden tarvikkeiden jakelupistemäärä, joi-
den hankkimista varten ostolupatodistus
tai ostolupakortti on annettu.

Vähittäiskauppa ja ammatinharjoittajat.

2) äitiysavustusta jakava viranomainen
ja, mikäli kansanhuoltoministeriö hakemuk-
sesta on antanut siihen luvan, liike tai lai-
tos korvauksetta luovuttaa vaatetustarvik-
keita vastasyntyneen lapsen vaatetukseksi
käytettäväksi;14 §.

Vähittäiskauppaliike, vaatturi, ompelija,
jalkinekorjaamo tai muu niihin verrattava
elinkeinon tai ammatin har joittaja.saa luo-
vuttaa sellaisia tarvikkeita, joille kutoma-
teollisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja
jalkineiden jakelupistemääristä annetussa
kansanhuoltoministeriön päätöksessä, on vah-
vistettu jakelupistemäärät:

3) vaatturi, ompelija ja korjaamo suo-
rittaa vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden
korjausta, mikäli korjaukseen tarvittavat
säännöstelyn alaiset tarvikkeet, niihin luet-
tuna ompelulanka, yhteensä vastaavat enin-
tään puolta jakelupistettä; jos yhteinen
määrä on suurempi, mutta ei vastaa täysiä
jakelupisteitä, on kuponkeja otettava lä-
hinnä suurempaa täyttä jakelupistemäärää
vastaavasti.

1) ostokortin kuponkia ja tarviketta vas-
taavaa erikoiskuponkia vastaan, jos tarvik-
keesta on määrätty erikoiskuponki otetta-
vaksi; sekä

2) kansanhuoltoviranomaisen antamaa ja
sen leimalla varustettua ostolupatodistusta
tai ostolupakortin kuponkia vastaan.

Edellä 1 ja 2 kohdissa mainituissa ta-
pauksissa on tarvikkeita luovutettaessa luo-
vuttajan merkittävä niiden saajan ostokort-
tiin luovutettujen tarvikkeiden jakelupiste-
määrä sekä 1 kohdassa mainitussa tapauk-
sessa tarvikkeessa olleen todisteen numero.Mitä edellä on määrätty, koskee myöskin

säännöstelyn alaisten tarvikkeiden myyn-
tiä huutokaupalla, myyjäisissä, taikka viran-
omaisen, laitoksen tai järjestön toimesta
sekä muuta sellaista luovuttamista, josta
tässä päätöksessä ei ole toisin määrätty.

Vähittäiskauppaliike ja muu 14 §: ssä
mainittu säännöstelyn alaisten kutomateol-
lisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja
jalkineiden edelleen luovuttaja saa hank-
kia niitä ainoastaan ostolupatodistuksen no-
jalla, mikäli sille ei ole myönnetty oikeutta
hankkia mainittuja tarvikkeita lähetysilmoi-
tusten käyttöön oikeutetulta tukkuliikkeeltä
tai valmistajalta ilman ostolupatodistusta
lähetysilmoituksen nojalla. Luvan voi pe-
ruuttaa se kansanhuoltoviranomainen, joka
sen on antanut sekä lisäksi aina kansan-
houltoministeriö.

Määräykset tarkkailua varten tehtävästä
ilmoituksesta ovat 21 §: ssä.

Vähittäiskauppaliikkeen ja muun elinkei-
non tai ammatin harjoittajan-, joka pitää
säännöstelyn alaisia tarvikkeita kaupan, tu-
lee pitää yleisön nähtävänä kansanhuolto-
ministeriön kutomateollisuustuotteiden, vaa-
tetustarvikkeiden ja jalkineiden jakelupis-
temääristä antama päätös tai sen mukaan
laadittu jakelupistemäärät sisältävä tau-
lukko kuin myöskin kansanhuoltoministe-
riön päätös ostokortin kuponkien ohella
vaatetustarvikkeita, ja jalkineita luovut-
taessa vaadittavista erikoiskupongeista.

16 §.

Kansanhuoltoministeriö määrää kansan-
huoltolautakunnille antamissaan ohjeissa,
milloin kansanhuoltolautakunta saa rat-
kaista tässä ja 18 pykälässä tarkoitetun
elinkeinon harjoittajan ostoluvan saantia
tai oikeutta hankkia edellä mainittuja
säännöstelyn alaisia tarvikkeita lähetys-
ilmoituksen nojalla koskevan anomuksen ja

15 §.

Ostokortin kuponkia tai ostolupatodis-
tusta tahi ostolupakorttia vaatimatta saa:
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18 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen kou-
lujen ja hyväntekeväisyysjärjestöjen osto-
lupa-anomukset ja milloin se on, -toimitet-
tava kansanhuoltoministeriön ratkaista-
vaksi. Sanottu anomus on aina tehtävä
kansanhuoltolautakunnalle, jonka tulee,
jos anomuksen ratkaisu ei kuulu lauta-
kunnalle, toimittaa anomus oman lausun-
tonsa ohella kansanhuoltoministeriölle.

Lupaa hankkia säännöstelyn alaisia tar-
vikkeita ilman ostolupatodistusta älköön
annettako:

1) kulkukauppiaalle;
2) elinkeinonharjoittajalle, joka takava-

rikon alaisten tarvikkeiden kaupan ohella
harjoittaa käytettyjen tarvikkeiden kaup-
paa; sekä

3) jäljempänä 18 §:n, 1 momentin 3, 4
ja 5 kohdissa mainituille tarvitsijoille.

Sen, jolla on oikeus hankkia säännöste-
lyn alaisia tarvikkeita ilman ostolupatodis-
tusta tukkuliikkeeltä tai teollisuuslaitok-
selta, tulee toimittaa sille jäljennös kansan-
huoltolautakunnan antamasta lupapäätök-
sestä.

Myyjäiset.
17 §.

Sellaisten myyjäisten toimeenpanon,
joissa myydään säännöstelyn alaisia kuto-
mateollisuutuotteite, vaatetustarvikkeita,
jalkineita tai nahkavalmisteita, on enna-
kolta anottava lupa kansanhuoltoministe-
riöltä. Anomuksessa on mainittava myy-
jäisten pitoaika ja -paikka sekä sen hen-
kilön nimi ja osoite, joka vastaa osto-
korttien ja ostolupakorttien kuponkien sekä
vastaanotettujen ostolupatodistusten toi-
mittamisesta kansanhuoltolautakunnalle.
Anomukseen on liitettävä luettelo myytä-
vistä, säännöstelyn alaisista -tarvikkeista ja
niiden jakelupistemääristä.

19 §.

Määräykset tarkkailua varten tehtävästä
ilmoituksesta ovat 21 §:ssä.

Ostolupatodistus tai ostolupakortti edelleen
luovutettavien tarvikkeiden hankkimista

varten.
18 §.

Jäljempänä mainituille tarvitsijoille saa-
daan antaa ostolupatodistus tai
kortti kutomateollisuustuotteiden, vaatetus-
tarvikkeiden tai jalkineiden hankkimiseksi
niiden edelleen luovuttamista varten sellai-
sinaan tai valmistettuina:

1) vähittäiskauppaliikkeelle, kulkukaup-
piaalle ja muulle takavarikon alaisten tar-

vikkeiden vähittäiskauppaa harjoittavalle
elinkeinon tai ammatin harjoittajalle;

2) vaatturille, ompelijalle, jalkinekorjaa-
molle, verhoilijalle ja muulle niihin verrat-
tavalle elinkeinon tai ammatin harjoitta-
jalle ;

3) ammattikoululle, oppikoululle, kansan-
opistolle, kansakoululle ja työtuvalle, tar-
vikkeiden jakelusta huolehtivalle järjestölle
tai laitokselle sekä muulle niihin verratta-
valle ;

4) hyväntekeväisyysjärjestölle; sekä
5) säännöstelyn ulkopuolella olevien tar-

vikkeiden valmistajalle.
Kansanhuoltoministeriö vahvistaa ne tar-

vikemäärät, joiden hankkimista varten osto-
lupatodistus saadaan antaa sekä määrää
ne tarkoitukset, joihin ostolupatodistus voi-
daan antaa ja ne tarvikelaadut, joiden
hankkimista varten ostolupatodistusta ei
saada antaa tai joiden hankkiminen osto-
lupatodistuksella on jollakin tavoin rajoi-
tettu.

Ostoluvan hakemiseen ja antamiseen on
vastaavasti' sovellettava 13 §:n 2, 3 ja 4
momenteissa olevia määräyksiä.

Määräykset oikeudesta hankkia tarvik-
keita ilman ostolupatodistusta ovat 16 §:ssä
ja määräykset teollisuuslaitoksista 19 §:ssä.

Teollisuuslaitos, muu valmistaju ju
tukkuliike.

Teollisuuslaitos tai muu valmistaja ja
tukkuliike saa luovuttaa säännöstelyn alai-
sia kutomateollisuustuotteita, vaatetustar-
vikkeita ja jalkineita ostokortin kuponkeja
vastaan ottamalla myöskin ehkä vaaditta-
viksi määrätyt erikoiskupongit sekä osto-
lupatodistusta ja ostolupakortin kuponkia
vastaan.

Teollisuuslaitos tai muu valmistaja ja
tukkuliike, joka on saanut kansanhuoltomi-
nisteriöltä oikeuden lähetysilmoitusten
käyttöön, saa kuitenkin luovuttaa säännös-
telyn alaisia tarvikkeita ostolupaa vaati*
matta jäljempänä 20 §:ssä olevia määräyk-
siä noudattamalla sellaiselle vastaanotta-
jalle, joka on saanut 16 §:ssä tai tässä py-

kälässä mainitun luvan hankkia tarvikkeita
ilman ostolupaa ja joka esittää jäljennöksen
kansanhuoltoviranomaisen asiasta antamasta
päätöksestä. Luvan voi kansanhuoltominis-
teriö tarvittaessa peruuttaa.

Teollisuuslaitos tai muu valmistaja sekä
tukkuliike, joka on aikaisemmin saanut
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kansanhuoltolautakunnalta oikeuden lähe-
tysilmoitusten käyttöön, saa, ellei lupaa
peruuteta, hankkia säännöstelyn alaisia tar-
vikkeita lähetysilmoitusten käyttöön oikeu-
tetulta teollisuuslaitokselta tai tukkuliik-
keeltä ilman ostolupaa sekä lähettää niitä
toiselle sanotun oikeuden omistajalle lähe-
tysilmoitusta käyttäen.

ministeriölle jamuun valmistajan ja tukku-
liikkeen kansanhuoltolautakunnalle, sellai-
nen selvitys kuin vähittäiskauppaliikkeestä
on 21 §:ssä määrätty.
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Tarkkailu.
21 §.

Vähittäiskauppaliikkeen, vaatturin, om-
pelijan, jalkinekorjaamon ja muun luovut-
tajan, joka luovuttaa säännöstelyn alaisia
tarvikkeita ostokortin tai ostolupakortin
kuponkeja taikka ostolupatodistusta vastaan
ja josta 20 §:ssä ei ole toisin määrätty,
tulee kultakin kalenterikuukaudelta kahden
viikon kuluessa sen päättymisestä lukien
sille kansanhuoltolautakunnalle, jolta' se on
saanut ostolupatodistuksen taikka oikeuden
hankkia tarvikkeita lähetysilmoituksen no-
jalla, toimittaa:

Jollei teollisuuslaitos tai muu valmistaja
tai tukkuliike ole saanut 2 momentissa mai-
nittua lupaa, saa se hankkia ja luovuttaa
tarvikkeita niinkuin vähittäiskauppaliik-
keestä on määrätty.

20 §.
Teollisuuslaitoksen tai muun valmistajan

ja tukkuliikkeen on lähettäessään tarvik-
keita ilman ostolupaa, toimitettava vastaan-
ottajalle erityinen lähetysilmoitus, josta
ilmenee lähetettyjen tarvikkeiden yhteinen
jakelupistemäärä, taikka merkittävä jakelu-
pistemäärä vastaanottajalle toimitettuun
kauppalaskuun. Sen ohessa on ilmoitus ka-
lenterikuukauden aikana samalle vastaan-
ottajalle toimitettujen tarvikkeiden yhtei-
sestä jakelupistemäärästä kahden viikon
kuluessa kuukauden päättymisestä lukien
toimitettava sille kansanhuoltolautakun-
nalle, jonka alueella ostaja toimii.

1) kuukauden aikana kertyneet ostokor-
tin ja ostolupakortin kupongit sekä osto-
lupatodistukset ja erikseen ostokortin eri-
koiskupongit suljetussa päällyksessä, johon
on merkitty luovuttajan nimi ja osoite sekä
luovutettujen tarvikkeiden jakelupiste-
määrä ynnä erikoiskuponkien luku; ja

Teollisuuslaitoksen tai muun valmistajan
ja tukkuliikkeen, joka on saanut 19 §:n 2
momentissa v mainitun lähetysilmoitusten
käyttöoikeuden, tulee pitää kirjaa valmis-
tamistaan tai vastaanottamistaan sekä luo-
vuttamistaan tarvikemääristä ja niiden ja-
kelupistemääristä. Tukkuliikkeen tulee kul-
takin kalenterikuukaudelta kahden viikon
kuluessa sen päättymisestä lukien toimittaa
kansanhuoltolautakunnalle ilmoitus vas-
taanottamiensa ja luovuttamiensa tarvik-
keiden jakelupistemääristä ja liittää ilmoi-
tukseen vastaanottamansa ostolupatodistuk-
set sekä ostoiupakorttien ja ostokorttien ku-
pongit. Teollisuuslaitoksen tulee tehdä vas-
taavasti samanlainen ilmoitus kansanhuolto-
ministeriölle.

2) kansanhuoltolautakunnalta saatavaa
kaavaketta käyttäen jakelupistemäärien tili-
tysilmoitus, jossa on mainittava vastaan-
otettujen ja edelleen luovutettujen tarvik-
keiden jakelupistemäärät sekä korjaustöistä
tai uusien tarvikkeiden valmistuksesta
taikka vahvistettujen jakelupistemäärien
muutoksista ehkä aiheutunut jakelupiste-
määrien lisääntyminen tai vähentyminen.

Säännöstelyn alaisten tarvikkeiden vas-
taanottajan, joka käyttää niitä säännöste-
lyn ulkopuolella olevien tarvikkeiden val-
mistukseen, on toimitettava kansanhuolto-
lautakunnalle selvitys tarvikkeiden käytöstä
sanottuun tarkoitukseen.

Tällä päätöksellä kumotaan kansanhuol-
toministeriön 31 päivänä joulukuuta 1940
antama päätös, joka sisältää tarkempia
määräyksiä kutomateollisuustuotteiden, vaa-
tetustarvikkeiden ja jalkineiden sekä niiden
valmistukseen käytettävien raaka-aineiden
kulutuksen säännöstelystä.

Teollisuuslaitoksen tai muun valmistajan
ja tukkuliikkeen, joka ei ole saanut 19 §:n
2 momentissa mainittua oikeutta lähetysil-
moituksen käyttöön, -tulee tarkkailua varten
toimittaa, teollisuuslaitoksen kansanhuolto-

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1941.

22 §.

Ministeri

Osastopäällikkö
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Kansanhuoltoministeriön päätös

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1941.

nyt:
1 §•

Tämän päätöksen 2 §:ssä mainittuja
säännöstelynalaisia tarvikkeita kuluttajille
luovutettaessa on kutomateollisuustuottei-
den, vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden

2 §.

A. Miehen vaatetuskortti.
1) Ompelulanka; erikoiskuponki oikeuttaa hankkimaan yh-

den 200 metriä tai yardia lankaa sisältävän rullan ..
2) Pito- tai juhlapuvun takki, villaa sisältävästä kankaasta,

sarasta tai P-kankaasta, vuorillinen tai vuoriton; taikka
kangas edellämainitunlaiseen takkiin

3) Housut, pitkät tai lyhyet, myöskin polvi-, saapas tai
golfhousut, villaa sisältävästä kankaasta, sarasta tai
P-kankaasta; taikka
kangas edellämainitunlaisiin housuihin

4) Pito- tai juhlapuku, johon kuuluu yhdet housut, villaa
sisältävästä kankaasta, sarasta tai P-kankaasta, ja
kaikenlaatuiset päällystakit sekä pitkät tai lyhyet tur-
kit, sadetakit, öljyttyjä lukuunottamatta, kankaiset tai
kumiset, irtovuorein tai ilman; taikka
kangas edellämainitunlaiseen pukuun tai päällystak-
kiin

5) Jalkineet, kaikenlaatuiset nahka-, kumi- ja huopajalki-
neet, lukuunottamatta päällyskenkiä, kalosseja, tohve-
leita ja puukenkiä

6) Paita, kaikenlaatuiset päivä-, yö- ja aluspaidat sekä
yöpuvut

7) Alushousut, kaikenlaatuiset
8) Hiihto- tai verryttelyhousut, kaikenlaatuiset
9) Pusero, villapaita tai tuulitakki, kaikenlaatuinen, villaa

sisältävästä tai muusta raaka-aineesta
Kukin erikoiskupongeista K2, K4, K 8 ja KlO

oikeuttaa hankkimaan yhden 6, 7, 8 tai 9 kohdassa
mainituista vaatekappaleista taikka vaihtoehtoisesti
enintään kolme metriä puuvilla-, pellava-, tekokuitu-
tai tekosilkkikangasta. Valmiit ikkuna- ja muut« verhot
sekä lakanat katsotaan tässä päätöksessä kankaiksi nii-
hin käytetyn täysilevyisen kankaan määrän mukaan

10) Alusvaatekerrasta, kaikenlaatuinen \

11) Verryttely-, ulkoilu- tai urheilupuku, kaikenlaatuinen j
12) Sukat, kaikenlaatuiset

ostokortin kuponkien ohella vaatetustarvikkeita ja jalkineita luovutettaessa
vaadittavista erikoiskupongeista.

Kansanhuoltoministeriö on valtioneuvoston 31 päivänä joulukuuta 1940 kutomateol-
lisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden sekä niiden valmistukseen käytet-
tävien raaka-aineiden kulutuksen säännöstelystä antaman päätöksen nojalla määrän-

hankkimista varten annetusta ostokortista
irroitettava sekä luovutettavaa tarvikemää-
rää vastaavat varsinaiset kupongit että sitä
luovutettaessa vaadittaviksi määrätyt, jäl-
jempänä 2 §:ssä mainitut erikoiskupongit.

Vaadittavien erikoiskupon-
kien numerot:

Kl

K 5

K6

K 5 ja K 6 yhdessä

K3

K 2, K 4, K 8 ja K 10

kaksi kupongeista K 2, K 4,
K 8 ja K 10 yhdessä

K 7, K 9 ja K 11



Kukin erikoiskupongeista K7, K 9 ja K 11 oikeut-
taa hankkimaan yhden parin sukkia taikka vaihto-
ehtoisesti enintään 300 grammaa villa-, puuvilla-, pel-
lava-, tekokuitu- tai tekosilkkilankaa, lukuunottamatta
kalalankaa.
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Puuvillasta, pellavasta, tekokuidusta tai tekosilkistä
valmistettua koruompelu-, nimeily- ja virkkauslankaa
kerinä, puolina, kaartoina tai vyyhteinä saadaan luo-
vuttaa erikoiskuponkeja vaatimatta jakelupisteitä vas-
taan, mikäli niitä ei saa luovuttaa myös jakelupisteitä
vaatimatta.

B. Naisen vaatetuskortti.
1) Ompelulanka; erikoiskuponki oikeuttaa hankkimaan yh-

den 200 metriä tai yardia lankaa sisältävän rullan
2) Pusero tai jakku, tuulitakki tai -pusero, kävelypuvun

takki, neuletakki, villapaita, pujopaita tai pujoliivi, val-
mistettu villaa sisältävästä tai muusta raaka-aineesta;
taikka

N1

kangas edellämainitunlaiseen puseroon, jakkuun tai
takkiin N 2 ja N 4

Kumpikin erikoiskupongeista N 2 ja N 4 oikeuttaa
hankkimaan yhden mainituista vaatekappaleista tai
vaihtoehtoisesti enintään 500 grammaa villa-, puuvilla-,
pellava-, tekokuitu- tai tekosilkkilankaa, ei kuitenkaan
kalalankaa.

Puuvillasta, pellavasta, tekokuidusta tai tekosilkistä
valmistettua koruompelu-, nimeily- ja virkkauslankaa
kerinä, puolina, kaartoina tai vyyhteinä saadaan luo-
vuttaa varsinaisia jakelupisteitä vastaan erikoiskupon-
keja vaatimatta, mikäli niitä ei saa luovuttaa myöskin
jakelupisteitä vaatimatta.

3) Hame tai housuhame, valmistettu villaa sisältävästä tai
muusta raaka-aineesta sekä kaikenlaatuiset päällyshou-
sut, paitsi verryttely- ja rantahousut; taikka

kangas edellämainitunlaatuiseeh hameeseen tai hou-
suihin

Kumpikin erikoiskupongeista N 5 ja N 6 oikeuttaa
hankkimaan yhden edellämainituista vaatekappaleista.

4) Leninki, housupuku, kävelypuku, päällystakki, complet-
tai sadetakki, öljysilkistä valmistettua lukuunottamatta,

N 5 ja N 6

sekä verryttelypuku, valmistettu villasta tai muusta
aineesta sekä pitkä tai lyhyt turkki; taikka

kangas mainitunlaiseen pukuun tai päällystakkiin ..

Kupongeista N2, N4, N 5 ja N 6 kaksi yhdessä
oikeuttaa hankkimaan yhden edellämainituista vaate-
kappaleista tai sitä vastaavan kankaan.

N 2, N 4, N 5 ja N 6

5) Aluspaita, kankaasta tai neuleesta valmistettu sekä
iho- tai yöpuku, alushousut tai kerrasto, alushame,
kaikenlaatuiset sekä verryttelyhousut tai rantahousut

Kumpikin erikoiskupongeista NlO ja Nl 2oikeut-
taa hankkimaan yhden edellämaintuista vaatekappa-
leista tai vaihtoehtoisesti enintään 6 metriä puuvilla-,
pellava-, tekokuitu- tai tekosilkkikangasta, mutta ei vil-
laa sisältävää kangasta. Valmiit ikkuna- ja muut verhot
sekä lakanat katsotaan tässä päätöksessä kankaiksi nii-
hin käytetyn täysilevyisen kankaan määrän mukaan.

NlO ja N 12
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6) Jalkineet, nahasta tai kumista valmistetut, kaikenlaa-
tuiset, lukuunottamatta päällyskenkiä, kalosseja, tohve-
leita, puukenkiä ja sellaisia kenkiä, joita saadaan luo-
vuttaa jakelupisteitä vaatimatta

7) Sukat, kaikenlaatuiset
_

Kukin erikoiskupongeista N7, NB, N 9 ja Nll
oikeuttaa hankkimaan yhden sukkaparin.

C. Lapsen vuatetuskortti.
1) Ompelulanka; erikoiskuponki oikeuttaa hankkimaan

yhden 200_ metriä tai yardia lankaa sisältävän rullan ..

2) 1 metri villaa sisältävää kangasta, jonka leveys on yli
130 sm tai 1.6 metriä samanlaista kangasta, jonka le-
veys on enintään 130 sm

Kumpikin erikoiskupongeista L 3 ja L 5 oikeuttaa
hankkimaan enintään yhden metrin villaa sisältävää
kangasta, jonka leveys on yli 130 sm, tai enintään 1.5
metriä samanlaista kangasta, joka on 130 sm:n levyistä
tai sitä kapeampaa.

3) 1.5 metriä puuvilla-, pellava-, tekokuitu- tai teko-
silkkikangasta, jonka leveys on yli 115 sm, taikka
2.5 metriä puuvilla-, pellava-, tekokuitu- tai teko-
silkkikangasta, joka on 115 sm:n levyistä tai sitä ka-

LI

L 3 ia L 5

peampaa
Kumpikin erikoiskupongeista L 2 ja L 4 oikeuttaa

hankkimaan enintään 1.5 metriä kangasta, jonka leveys
on yli 115 sm tai enintään 2.5 metriä kangasta, jonka
leveys on 115 sm tai sitä vähemmän. Valmiit ikkuna-

L 2 ja L 4

ja muut verhot sekä lakanat katsotaan tässä päätök-
sessä kankaiksi niihin käytetyn täysilevyisen kankaan
määrän mukaan.

4) 100 gr villa-, puuvilla-, pellava-, tekokuitu- tai teko-
silkkilankaa, ei kuitenkaan kalalankaa

Kukin erikoiskupongeista L 7, L 8, L 9, L 10 ja L 12
oikeuttaa hankkimaan enintään 100 gramman erän
edellämainittuja lankoja.

3 §•
Kansanhuoltolautakunta vahvistaa tar-

vittaessa kansanhuoltoministeriön antamien
ohjeiden mukaan minkä kangasmäärän kat-
sotaan vastaavan kutakin tässä päätöksessä
mainittua, kankaasta valmistettua valmista
vaatekappaletta.

4 §.
Luonnonsilkkilankoja ja -kankaita saa-

daan luovuttaa erikoiskuponkeja vaatimatta.

5 §.
Kaikenlaatuista lankaa alkuperäisessä

pakkauksessa, joka sisältää lankaa enintään
50 metriä, saadaan luovuttaa erikoiskupon-
kia vaatimatta.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1941.

Ministeri

Osastopäällikkö

N 3
N7, NB, N 9 ja Nll

L 7, L 8, L 9, L 10 ja L 12

6 §•
Kangaspaloja, joita kansanhuoltoministe-

riön kutomateollisuustuotteiden, vaatetus-
tarvikkeiden ja jalkineiden jakelupistemää-
ristä 31 päivänä joulukuuta 1940 anta-
man päätöksen mukaan saadaan luovuttaa
vain jakelupisteitä vastaan, sekä enintään
50 senttimetrin pituisia jäännöspalojaynnä
paikkaus- ja koristelutarkoituksiin hankit-
tavia pakasta leikattavia, enintään 50 sent-
timetrin pituisia villa-, puuvilla-, pellava-,
tekokuitu- ja tekosilkkikankaita saadaan
luovuttaa jakelupisteitä vastaan erikois-
kuponkeja vaatimatta.


