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KANSANHUOLTOMINISTERI**
JAKELUOSASTO

Helsinki,
maaliskuun 23 päivänä 1942.
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Vaatetustarvikkeiden uusi jakelukausi.
7. 4. — 30. 9. 1942.

Erikoiskuponkeja koskevat uudet määräykset.

v
Huhtikuun 7 päivänä 1942 alkaa vaate-

tustarvikkeiden uusi jakelukausi, joka kes-
tää syyskuun 1942 loppuun saakka. Edel-
lisen jakelukauden erikoiskupongit menet-
tävät tällöin kelpoisuutensa. Säästyneet
jakelupisteet sensijaan ovat voimassa myös-
kin uudella jakelukaudella. Uutta jake-
lukautta varten on sekä miehen ja naisen
että lapsen kortissa kussakin 70 jakelu-
pistettä ja erikoiskupongit numerot 13—24,
joista kuiteinkin miehen kortin erikoisku-
ponki K24 ja lapsen kortin erikoiskupon-
git L 13—L 16 ovat varatut ja osittain jo
käytetyt muihin tarkoituksiin. Tarvik-
keista luovutettavien jakelupisteiden mää-
rät ovat pysytetyt ennallaan. Erikoisku-
ponkeja koskevat määräykset sen sijaan
ovat melkoisesti muuttuneet.

ostetaan samalla kertaa kuin päällinen,
saadaan ne samoilla erikoiskupongeilla.

Kansanhuoltolautakunta vahvistaa kansan-
huoltoministeriön ohjeiden mukaan ne kan-
gasmäärät, joitten katsotaan vastaavan ku-
takin valmista vaatekappaletta. Muita kan-
kaita paitsi ei villakangasta eikä tekokui-
duista valmistettua miesten pukukaugasta,
voidaan hankkia erikoiskupongeilla Kl 7,
K 18, K 19 jaK 20, enintään kolme metriä
kullakin luopumalla jonkin näillä kupon-
geilla saatavan valmiin vaatekappaleen
hankkimisesta.

Naisen kortin erikoiskupongit N 14, N 15,
Nl 6ja Nl 7oikeuttavat kukin ostamaan
niillä hankittavien valmiiden vaatekappa-
leiden sijasta kaikenlaatuista kangasta,
myös silkkikangasta, kaksi ensinmainittua
kuponkia kumpikin puseroa, jakkua tai
ulkoilu- ja kävelypuvun takkia (lyhyt
takki) sekä molemmat viimemainitut kum-
pikin hametta tai päällyshousuja vastaavat

määrät ynnä kaksi edellämainituista nel-
jästä kupongista yhdessä leninkiä, kävely-
pukua tai muuta kokopukua taikka päällys-
vaatetta vastaavat määrät. Ostettaessa
vuorikangas takkiin tai kävelypuvun tak-
kiin samalla kertaa kuin päälliskangas voi-
daan se luovuttaa päälliskankaista mene-
villä erikoiskupongeilla. Valmiita pukimia
vastaavat kangasmäärät vahvistaa tässäkin
tapauksessa kansanhuoltolautakunta. Eri-
koiskupongit NlB ja Nl9ovat erikoisesti
tarkoitetut muiden kankaiden paitsi villa-

Kankaat.
Kaikki kankaat lukuunottamatta luonnon-

silkkikankaita ja silkkitylliä sekä pieniä
kangaskappaleita, joista tulee tuonnempana
lähemmin puhetta, ovat hankittavissa vain
luovuttamalla jakelupisteiden lisäksi eri-
koiskupongit.

Miehen kortin erikoiskupongeilla K 14 ja
K 15 voidaan ostaa villakangasta, kummal-
lakin takkiin tai housuihin menevä määrä
ja molemmilla kupongeilla yhdessä koko
pukua tai päällystakkia vastaava määrä,
mutta tällöin menee mahdollisuus hankkia
vastaava valmis pukukappale. Mikäli ta-
kin, puvun tai päällystekin vuorikankaat
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kankaiden ja tekokuiduista valmistettujen
miesten pukukankaiden hankkimista var-
ten. Kumpikin kuponki oikeuttaa osta-
maan korkeintaan 6 metriä tällaista kan-
gasta. Kankaan hankkimiseen liittyy täs-
säkin tapauksessa se ikävä puoli, että sii-
hen käytetyllä kupongilla ei voida enää
hankkia sitä vastaavaa valmista vaatekap-
paletta.

Lapsen kortin erikoiskupongit LlB ja
Ll 9ovat tarkoitetut villakankaan, sekä
L2O ja L2l muitten kankaitten hankki-
miseen. Villakankaisiin varatuilla erikois-
kupongeilla voidaan ostaa kummallakin
enintään 1 tai 1.5 metriä villakangasta riip-
puen siitä, onko se yli 130 senttimetrin
levyistä, vai onko leveys tasan 130 sm tai
alle. Riippuen siitä, onko muun kankaan
leveys yli 115 sm tai pienempi, saadaan
kummallakin kupongeista L 19 jaL 20 puu-
villa-, pellava- tai tekokuitukangasta enin-
tään' 1.5 tai 2,5 metriä.

Kun talous- ja kodinsisustustekstiilit on
hankittava erikoiskuponkeja vastaan, joilla
saadaan hankkia kankaita ja kun jokainen
kankaan ostoon käytettävä miehen ja nai-
sen kortin erikoiskuponki merkitsee jonkin
valmiin vaatekappaleen hankintamahdolli-
suuden menetystä, on perheen talouden
huoltajan välttämätöntä ennakolta tarkoin
harkita, millä kortilla mainitunlaiset kan-
kaat hankitaan.

Kuten jo edellä mainittiin on luonnon-
silkkikankaitten lisäkp silkkitylli vapau-
tettu erikoiskuponkeja koskevista rajoitus-
määräyksistä, joten sitä luovutetaan ilman
erikoiskuponkia; puuvillatyllistä sen sijaan
vaaditaan erikoiskuponki samoinkuin
muista kankaista. Kaikkia kankaista kor-
keintaan puolen metrin pituisina paloina
voidaan edelleenkin paikkaus- ja koristelu-
tarkoituksiin luovuttaa erikoiskuponkia
vaatimatta.

Muut tarvikkeet. /

Langat.
Ompelulanka ja fcalalanka ovat erikois-

asemassa. Edellistä, voidaan ostaa yksi

rulla, joka sisältää 200 metriä tai yardia
lankaa, kullakin erikoiskupongeista Kl 3,
Nl 3ja Ll7. Kalalankaa taas ei voida
hankkia olleenkaan vaatetuskorteilla vaan
ainoastaan ostoluvilla.

Kaikenlaatuista, muuta lankaa voidaan
saada miehen kortin erikoiskupongeilla
Kl7, KlB, K 19 jaK 20 kullakin korkein-
taan 300 grammaa ja lisäksi kupongeilla
K 21, K 22 ja K 23 enintään 100 grammaa
kullakin. Naisen kortin erikoiskupongit
Nl4 ja Nl5oikeuttavat kumpikin hankki-
maan korkeintaan 500 grammaa lankaa.
Määrä on huomattavan korkea ja saattaisi
tämän vuoksi aiheuttaa ostajalle hanka-
luutta, mutta tätä lievittää se seikka, että
kupongeilla N 16 ja N 17 sekä vielä kupon-
geilla N 21, N 22, N23 ja N24 kullakin
voidaan, hankkia kaikenlaista lankaa 100
gramman erissä. Kunkin viimemainitun
ryhmän kupongin, käyttäminen merkitsee
kuitenkin luopumista yhden sukkaparin
hankkimisesta. Lapsen kortin erikoisku-,
pongeilla L 22, L 23 ja L 24 voidaan kulla-
kin saada korkeintaan 200 grammaa kai-
kenlaatuista lankaa.

Luonnonsilkkilankaa voidaan edelleenkin
hankkia ilman erikoiskuponkia, samoin
koruompelu-, nimeily- ja virkkauslankaa,
muusta raaka-aineesta paitsi villasta, teh-
taan alkuperäisinä pakkauksina.

Kansanhuoltoministeriön erikoiskuponkeja
koskevasta 23 päivänä maaliskuuta 1942
annetusta päätöksestä mainittakoon tässä_
muutamia tärkeimpiä kulutustarvikkeita
myytäessä kysymykseen tulevat erikois-
kupongit, kiinnittäen eritoten huomiota
niihin artikkeleihin, joiden kohdalla on ta-
pahtunut tärkeämpiä erikoiskuponkeja kos-
kevia muutoksia.

Miehen arkipukuun kuuluva takki lai
housut voidaan hankkia joko erikoiskupon-
gilla Kl 4tai Kl5. Nyttemmin on siis
mahdollista jakelukauden kuluessa hankkia
esim. kahdet housut, jättämällä takki hank-
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kimatta. Koko puvun hankkimiseen tarvi-
taan nämä molemmat kupongit. Samoilla
kupongeilla yhdessä, voidaan hankkia myös
päällystakki, jonka kanssa rinnastetaan
myös turkki sekä sadetakki, öljykankaista
lukuunottaimatta. Miehen paita, alushou-
sut, hiihto- sekä verryttelyhousut, pusero,
villapaita ja tuulitakki voidaan ostaa jolla-
kin erikoiskupongeista K 17, K 18, K 19 ja
K 20. Alusvaatekerrastosta, yöpuvusta sekä
kokonaisesta verryttely-, ulkoilu- tai urhei-
lupuvusta, vaditaan kaksi edellämainituista
kupongeista. Sukille on varattu erikois-
kupongit K 21, K 22 ja K 23, joten niitä
on tilaisuus hankkia jakelukauden aikana
kolme paria. Yhden parin jalkineita on
katsottu edelleenkin riittävän jakelukautta
kohden ja jalkineiden hankkimiseen on va-
rattu erikoiskuponki Kl6. Erikoisjalki-
neita, jotka, päätöksessä ovat erikseen lue-
teltuja, luovutetaan ilman erikoiskuponkeja.

N 24, joten naiset voivat näin ollen edelleen-
kin hankkia jakelukauden kuluessa neljä
sukkaparia. Tässä on aihetta huomauttaa,
että vaikka luonnonsilkkilangat ja -kankaat
ovat vapautetut erikoiskuponkien luovutta-
mista koskevista määräyksistä, ei näin ole
asianlaita luonnonsilkkisukkiin nähden,
joista, siis myyjän on vaadittava sukkien
erikoiskuponki. Jalkineita voidaan jakelu-
kaudella hankkia vain yksi pari ja tätä
varten on käytettävissä erikoiskuponki
N 20, mutta lukuisa joukko erikseen lue-
teltuja kevyitä jalkineita on ostettavissa
ilman erikoiskuponkeja.

Kaikki varsinaiset työpuvut, erikoisesti
suojapuvut sekä niihin kuuluvat takit ja
housut on jätetty erikoiskuponkeja koske-
vien määräysten ulkopuolelle. Näin ollen
ei erikoiskuponkia vaadita myöskään myy-
mälöissä, varastoissa eikä konttoreissa eikä
erinäisissä ammateissa käytettävistä pitkistä
eikä lyhyistä takeista eikä miesten nahka-
puseroista eikä housuista. Sen-sijaan ei tätä
vapautusta saa laajentaa muita kuin juuri
työnsuorituksessa käytettäviä pukimia kä-
sittäväksi. Näin ollen ovat esim. nahkaiset
päällystakit, erikoiskuponkeja koskevien
säädösten alaisia.

Naisen kortin erikoiskupongeilla Nl4ja
Nl5voidaan kummallakin hankkia pusero,
jakku, kävelypuvun takki, ulkoilutakki tai
-pusero, neuletakki, villapaita tai pujoliivi.
Kupongit Nl 6ja N4.7 taas oikeuttavat
kumpikin hankkimaan hameen tai päällys-
housut, ja käiksi edellämainituista neljästä
kupongista yhdessä, riittää leningin tai
muun kokopuvun taikka päällysvaatteen
ostoon. Päällysvaatteiksi katsotaan myös
turkit ja keveät complet-takit sekä sade-
takit lukuunottamatta öljysilkistä valmis-
tettuja. Naisten alusvaatetuksen hankki-
mismahdollisuuksia on jonkin verran li-
sätty. Niinpä saadaan erikoiskupongeilla-
NlB jaNl9kummallakin kerrasto, yöpaita,
yöpuku tai alushame taikka paita ja housut
yhdessä tai kaksi paitaa tai kahdet alus-
housut, mikäli nämä vaatekappaleet eivät
sisällä villaa. Vaihtoehtoisesti voi niillä
kummallakin hankkia myös joko verryt-
tely- taikka rantahousut. Villaa sisältä-
vistä kerrastoista ja alusvaatteista vaadi-
taan molemmat viimeksimainitut kupongit
yhdessä. " Sukkien 'hankintaa varten on va-
rattu erikoiskupongit, N 21, N 22, N 23 ja

Kansallispuvuista on erikoiskuponki luo-
vutettava samoinkuin siihen kuuluvista
vaatekappaleista, mikäli näiden hankinta
on muuten sidottu erikoiskuponkeja koske-
viin määräyksiin.

Lasten vaatetustarvikkeita, kankaita ja
lankoja lukuuottamatta, voidaan hankkia
erikoiskuponkeja luovuttamatta. Tämä kos-
kee kuitenkin ainoastaan yleisessä piste-
taulukossa lasten vaatetustarvikkeiden luet-
telossa mainittuja tarvikkeita.' Lasten kort-
tien erikoiskupongit eivät myöskään kelpaa
edellämainittujen aikuisten tarvikkeiden
hankkimiseen.

Lopuksi on syytä huomauttaa, että kysy-
myksessä olevassa, erikoiskuponkeja koske-
vassa kansanhuoltoministeriön päätöksessä,
on nimenomainen määräys siitä, että myy-
jän täytyy irroittaa tarvikkeista luovutet-
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Kansanhuoltoministeriön päätös

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1942.

määrännyt:

1 §•

Tämän päätöksen 2 §:ssä mainittuja
säännöstelynalaisia tarvikkeita kuluttajille
luovutettaessa 7 päivänä huhtikuuta 1942
alkavana jakelukautena, on kutomateolli-
suustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jal-
kineiden hankkimista varten annetusta
ostokortista irroitettava sekä luovutettavaa
tarviitemäärää, vastaavat varsinaiset kupon-

2 §.

A. Miehen vaatetuskortti.

K 13
1) Ompelulanka; erikoiskuponki oikeuttaa hankkimaan yh-

/ den 200 metriä tai yardia lankaa sisältävän rullan
2) Arki-, tai juhlapuvun takki, vuorillinen, tai vuoriton;

tai housut, pitkät tai lyhyet, myöskin polvi-, saapas- tai
golfhousut, villaa sisältävästä kankaasta, sarasta, P-
kankaasta tai tekokuidusta, valmistetusta miesten puku-
kankaasta; taikka päällis- ja vuorikangas edellämaini-
tunlaiseen takkiin tai housuihin; vuorikangas saadaan
luovuttaa siitä eri eriikoiskupomkia vaatimatta vaiti sil-
loin kun se ostetaan samalla kertaa päälliiskankaan

kanssa - K 14, Kl5
Kumpikin erikoiskupongeista K 14 ja K 1.5 oikeuttaa

hankkimaan yhden edellä mainituista vaatekappaleista.,
taikka sitä vastaavan päällis- ja vuorikankaan.

tavat jakelupisteet ja erikoiskupongit sa- kuponkeja toisesta kortista. Myyjällä ei
masta kortista. Sen vuoksi ei ole sallittua myöskään ole oikeutta luovuttaa tarvikkeita
irroittaa jakelupisteitä toisesta ja erikois- irtokupongeilla.

ostokortin varsinaisten kuponkien ohella vaatetustarvikkeita ja jalkineita luovutet-
taessa vaadittavista erikoiskupongeista.

Kansanhuoltoministeriö on valtioneuvoston 31 päivänä joulukuuta 1940 kutoma-
teollisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden sekä niiden valmistukseen
käytettävien raaka-aineiden- kulutuksen säännöstelystä antaman päätöksen nojalla

git, että sitä luovutettaessa vaadittaviksi
määrätyt, jäljempänä 2 §:ssä mainitut
erikoiskupongit.

Tarvike, jonka luovuttamiseen vaaditaan
erikoiskuponki, saadaan luovuttaa ainoas-
taan samasta 'ostokortista irroitettavia var-
sinaisia kuponkeja ja erikoiskuponkeja vas-

Vaadittavien erikoiskupon-
kien numerot:
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3) Arki- tai juhlapuku, johon kuuluu yhdet housut, villaa
sisältävästä kankaasta, sarasta, P-kankaasta tai teko-
kuidusta valmistetusta miesten pukukankaasta, pääl-
lystakki, myös nahasta valmistettu, taikka, pitkä tai ly-
hyt turkki taikka kankainen tai kuminen sadetakki, öl-
jyttyä lukuunottamatta, irtovuorein tai ilman; taikka.
päällis- ja vuorikangas edellämainitunlaiseen pukuun
tai päällysvaatteeseen; vuorikangas saadaan luovuttaa
siitä eri erikoiskuponkia vaatimatta vain silloin kun
se ostetaan samalla kertaa päälliskankaan kanssa ....

4) Jalkineet, kaikenlaatuiset nahka-, huopa- ja kumijal-
kinéet, sekä kumit eräsaappaat, lukuunottamatta pääl-
lyskenkiä, kalosseja, tohveleita ja puukenkiä Sekä
5 §: ssä mainittuja erikoisjalkineita

5) Paita, kaikenlaatuiset päivä-, yö- ja aluspaidait
6) Alushousut, kaikenlaatuiset

Kl 4ja K 15 yhdessä

K 16

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

sisältävästä tai muusta kankaasta tai neuleesta,
Kukin erikoiskupongeista K 17, K 18, K 19 ja K2O

oikeuttaa hankkimaan yhden 5, 6, 7 ja 8 kohdassa mai-

K 17, K 18, K 19, K 20

nituista vaatekappaleista taikka vaihtoehtoisesti enin-
tään kolme metriä muunlaatuista kangasta, paitsi ei
villaa sisältävää eikä tekokuidusta valmistettua miesten
pukukangasta; taikka, enintään 300 grammaa muuta
lankaa, paitsi ei ompelu- eikä kalalankaa, Valmiit

ja muut verhot sekä lakanat katsotaan kan-
kaiksi *niihin käytetyn täysilevyisen kankaan määrän
mukaan. ■

9) Alusvaatekerrasto, kaikenlaatuinen, tai yöpuku ...... j
10) Verryttely-, ulkoilu- tai urheilupuku, kaikenlaatuinen \
11) Sukat, kaikenlaatuiset

kaksi kupongeista
K 17, K 18, K 19 ja K 20

K 21, K 22 ja K 23
Kukin erikoiskupongeista K 21, K 22 ja K 23 oikeut-

taa hankkimaan yhden parin sukkia, taikka vaihtoehtoi-
sesti enintään 100 grammaa muunlaatuista lankaa,
paitsi ei ompelu- eikä kalalankaa.

B. Naisen vaatetuskortti.

1) Ompelulanka; erikoiskuponki oikeuttaa hankkimaan yh-
den 200 metriä tai yardia lankaa sisältävän rullan N 13

2) Pusero tai jakku, ulkoilutakki tai -pusero, kävelypuvun
takki, neuletakki, villapaita, pujopaita tai pujoliivi,
valmistettu villaa sisältävästä tai muusta raaka-
aineesta; taikka kaikenlaatuinen päälliskangas edellä-
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mainitunlaiseen, puseroon, jakkuun tai takkiin, sekä
vuorikangas kävelypuvun takkiin, mikäli se ostetaan
samalla kertaa kuin vastaava päälliskangas N 14, Nl5

Kumpikin erikoiskupongeista Nl4 ja Nl5oikeuttaa
hankkimaan yhden mainituista vaatekappaleista tai
sitä vastaavan määrän kangasta; taikka vaihtoehtoises.ti
enintään 500 grammaa muunlaatuista lankaa, paitsi ei
ompelu- eikä kalalankaa.

Hame tai housuhame, valmistettu villaa sisältävästä tai
muusta raaka-aineesta; taikka kaikenlaatuiset päällys-
housut, paitsi verryttely- ja rantahousut; taikka kangas
edellämainitunlaatuiseen hameeseen tai housuihin ....

N 16, N 17
Kumpikin erikoiskupongeista Nl6 ja Nl 7oikeuttaa

hankkimaan yhden edellä mainituista vaatekappaleista
tai sitä vastaavan määrän kaikenlaatuista kangasta;
taikka vaihtoehtoisesti enintään 100 grammaa muun-
laatuista lankaa, paitsi ei ompelu- eikä kalalankaa.

Leninki, myös kansallispuku, housupuku, kävelypuku,
päällystakki, complet- tai sadetakki, kaikenlaatui-
nen, valmistettu villasta tai muusta aineesta, öljysilkistä
valmistettua sadetakkia lukuunottamatta, sekä verryt-
telypuku, ja pitkä tai lyhyt turkki; taikka päällis- ja
vuorikangas edellämamitunlaatuiseen leninkiin, pu-
kuun tai päällysvaatteeseen; vuorikangas saadaan luo-
vuttaa siitä eri erikoiskuponkia vaatimatta, vain silloin
kun se ostetaan samalla kertaa pääUiskankaan kanssa

Kupongeista Nl4, Nl5, Nl 6ja Nl 7kaksi yh-
dessä oikeuttaa hankkimaan yhden edellämainituista
vaatekappaleista tai Stä vastaavat kankaat.

Alusvaatekerrasto taikka paita ja housut tai alushame,
kaikenlaiset, paitsi villaa sisältävät, taikka yöpaita tai
yöpuku taikka verryttely- tai rantahousut N 18, N 19

Kumpikin erikoiskupongeista NlB ja Nl 9oikeuttaa
hankkimaan yhden mainitunlaisen kerraston, yöpaidan,
yöpuvun tai alushameen, tai verryttely- taikka ranta-
housut, tai paidan ja alushousut yhdessä taikka
vaihtoehtoisesti kaksi paitaa tai kahdet alushousut.
Edellämainittujen vaatekappaleiden sijasta voidaan
kummallakin kupongilla hankkia enintään 6 metriä
muunlaatuista kangasta, paitsi ei villaa sisältävää eikä
tekokuidusta, valmistettua miesten pukukangasta. Val-
miit ikkuna- ja muut verhot sekä lakanat lasketaan
kankaiksi niihin käytetyn täysilevyisen kankaan määrän
mukaan.

kaksi kupongeista
Nl4, Nl5, N 16 ja N 17

v
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6) Alusvaatekerrasta, aluspuita, -housut ja -hame, kaiken-
laatuiset, villaa sisältävät NlB ja Nl 9yhdessä

7) Jalkineet, kaikenlaatuiset nahka-, huopa- ja kumi jalki-
neet, sekä kumiteräsaappaat, lukuunottamatta päällys-
kenkiä, kalosseja, tohveleita, puukenkiä sekä 5 §:ssä
mainittuja erikoisjalkineita ynnä sellaisia kenkiä, joita
saadaan luovuttaa jakelupisteitä vaatimatta

8) Sukat, kaikenlaatuiset, myös luonnonsilkistä valmis-

N 20

tetut -

Kukin erikoiskupongeista N 21, N 22, N23 ja N24
oikeuttaa hankkimaan yhden sukka-parin, taikka enin-
tään 100 grammaa muunlaatuista lankaa, paitsi ei om-
pelu- eikä kalalankaa.

N2l, N22, N23, N24

C. Lapsen vaatetuskortti.
1) Ompelulanka; erikoiskuponki oikeuttaa hankkimaan yh-

den 200 metriä tai yardja lankaa sisältävän rullan ....

2) 1 metri villaa sisältävää kangasta, jonka leveys x on yli
130 sm tai 1,5 metriä samanlaista kangasta, jonka le-
veys on enintään 130 sm

Kumpikin erikoiskupongeista L 18 ja L 19 oikeuttaa
hankkimaan enintään 1 metrin villaa sisältävää kan-

L 17

L 18, Ll 9
! ' * * ■

gasta, jonka leveys on yli 130 sm, tai enintään 1,5
metriä samanlaista kangasta, jonka leveys on enintään
130 sm.

3) 1,5 metriä puuvilla-, pellava-, tekokuitu- tai tekosilkki-
kangasta, jonka leveys on yli 115 sm, taikka 2,5 metriä.

L 20, L2lsamanlaista kangasta, jonka leveys on enintään 115 sm.
Kumpikin erikoiskupongeista L 20 ja L 21 oikeuttaa

hankkimaan enintään 1,5 metriä kangasta, jonka leveys
on yli 115 sm tai enintään 2,5 metriä kangasta, jonka
leveys on enintään 115 sm. Valmiit ikkuna- ja muut
verhot sekä lakanat lasketaan kankaiksi niihin käyte-
tyn täysilevyisen kankaan määrän mukaan.

h 22, L 23, L 24
4) 200 grammaa muunlatuista lankaa, paitsi ei ompelu-

eikä kalalankaa

Kukin erikoiskupongeista L 22, L 23 ja L 24 oikeut-
taa hankkimaan enintään 200 gramman erän edellä
mainittuja lankoja,

3 §• katsotaan vastaavan kutakin tässä päätök-
sessä mainittua, kankaasta valmistettua val-
mista, vaatekappaletta.

Kansanhuoltolautakunta vahvistaa tarvit-
taessa kansanhuoltoministeriön antamien
ohjeiden mukaan sen kangasmäärän, jonka
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4 5-
Luonnonsilkkilankoja ja -kankaita sekä

silkkitylliä saadaan luovuttaa erikoiskupon-
keja vaatimatta.

5 §-

Erikoiskuponkeja vaatimatta saadaan
luovuttaa seuraavia, erikoisjalkineita: pyö-
räily-, voimistelu-, paini-, nyrkkeily-, jalka-
pallo-, keilailu- ja piikkikenkiä sekä kan-
gaspäällyksisiä nahka-, kumi- ja korvike-
pohjaisia kesäkenkiä, irrallisia, kumi-teriä,
miesten kiiltonahkakenkiä sekä luistimiin,
kiinnitettyjä kenkiä, joita sellaisinaan ei
voida käyttää tavallisina jalkineina.

7 §-

6 §-

Luovutettaessa lankaa sellaisissa valmis-
tajan alkuperäisissä pakkauksissa, jotka
sisältävät lankaa enintään 50 metriä ja
joita saadaan luovuttaa varsinaisia kupon-
keja vaatimatta, ei vaadita myöskään eri-
koiskuponkia*

Puuvillasta, pellavasta, tekokuidusta tai
tekosilkistä valmistettua koruompelu-, ni-
meily- ja virkkauslankaa valmistajan alku-
peräispakkauksina, kerinä, 'puolina, kaar-
toina tai vyyhteinä, saadaan luovuttaa eri-
koiskuponkeja vaatimatta varsinaisia ku-

8 §.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 1942. -.

Ministeri Henrik Ramsay.

Helsinki 1942. Valtioneuvoston kirjapaino.

ponkeja vastaan, mikäli niitä ei edellisen
momentin mukaan saada luovuttaa myös
varsinaisia kuponkeja vaatimatta.

Kalalankaa saadaan myydä kuluttajille
ainoastaan ostolupaa- vastaan,.

Kangaspaloja, joita kansanhuoltominis-
teriön 31 päivänä joulukuuta 1940 kutoma-
teollisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja
jalkineiden jakelupistemääristä antaman
päätöksen mukaan, saadaan luovuttaa, vain
varsinaisia kuponkeja vastaan, sekä enin-
tään 50 senttimetrin pituisia jäännöspaloja
ynnä paikkaus- ja koristelutarkoituksiin
hankittavia pakasta leikattavia, enintään 50
senttimetrin pituisia kaikenlaatuisia kan-
kaita saadaan luovuttaa varsinaisia kupon-
keja vastaan erikoiskuponkeja vaatimatta.

Tällä päätöksellä, joka tulee voimaan
7 päivänä huhtikuuta 1942, kumotaan kan-
sanhuoltoministeriön 29 päivänä marras-
kuuta 1941 antama päätös ostokortin ku-
ponkien ohella vaatetustarvikkeita ja jalki-
neita luovutettaessa vaadittavista erikois-
kupongeista.

Osastopäällikkö Onni Toivonen.


