TAMPEREEN KAUPUNGIN
KANSANHUOLTOLAUTAKUNTA
Tampere, 25. 2. 1942.
Kiertokirje N:o 7.

Kauppaliikkeille, ravintoloille ja laitoksille
Tampereella.
Kun kansanhuoltotoimistolle tehtävissä kuukausitilityksissä on jatkuvasti esiintynyt virheellisyyksiä ja
suoranaista välinpitämättömyyttäkin annettuja määräyksiä kohtaan, Tampereen kansanhuoltotoimisto saattaa asianomaisten tilitysvelvollisten tietoon ja 1. 3. -42 alkaen noudatettavaksi seuraavaa:

Kuponkien pussitus.

Ostokorttien kupongit on ehdottomasti eriteltävä siten, että samaan pussiin saadaan pussittaa ainoaskupongit, joiden ostoarvot ovat yhtäsuuret. Täten on esim.

taan ne saman tarvikkeen ostoon oikeuttaneet

viljatuotekortin kupongit pussitettava seuraavasti: 1). alleviivaamattomat kokokupongit, 2). alleviivatut kokokupongit, 3). alleviivaamattomat 50 gr :n tähtikupongit, 4). alleviivatut 50 gr :n tähtikupongit ja 5). 10 gr:n
tähtikupongit. Huomattava on myös, että erikoiskupongit on aina ylläolevaa periaatetta noudattaen erikseen
pussitettava. Jokaisen pussin päälle on selvästi merkittävä liikkeen nimi, osoite, puhelinnumero, jakelukausi,
kuponkimäärä, kupongin merkki (kirjain ja numero) sekä kuponkeja vastaava tarvikemäärä.
Kuponkien laskenta.
Kun tilitettyjen kuponkien ja ostolupien tarkastuksessa on havaittu, että useiden tilitysvelvollisten kuponkipussien sisältö joko ylittää tai alittaa pussien päälle merkityn kuponkimäärän, kansanhuoltotoimisto
kehoittaa kiinnittämään kuponkien laskentaan entistä tarkempaa huomiota. Mikäli kuponkien määrä ei tarkoin vastaa tilityspusseihin tehtyjä merkintöjä, tai on pusseihin sisällytetty aikaisempia tai tulevia jakelukausia koskevia kuponkeja, joita tilityksessä ei voida ottaa huomioon, on kansanhuoltotoimisto pakotettu
saattamaan asianomaisen tilitysvelvollisen Valtioneuvoston yleisistä kansanhuoltoa koskevista säännöstelymääräyksistä 3. 7. -41 antaman päätöksen 43 § :n perusteella syytteeseen.

Varastojen ilmoittaminen.

Jakelukauden lopussa olevat varastot on tilityslomakkeissa ilmoitettava niiden todellisen määrän mukaan ja siis inventointiin perustuen. Mikäli varastoilmoitukset tehdään ainoastaan kirjanpidollisesti laskettuna tai tilityslomakkeessa muuten on havaittavissa epäselvyyksiä, tulee kansanhuoltotoimisto heti määräämään tarkkailijansa suorittamaan liikkeen täydellisen inventoinnin. Tilityslomakkeisiin ei liikkeillä myöskään ole oikeutta tehdä merkintöjä mahdollisista varastojen ylityksistä tai alituksista, vaan kuuluu niiden
laskeminen ja hyväksyminen yksinomaan kansanhuoltotoimistolle.
Tuoreen leivän painon muuntaminen kuivaksi painoksi.
Kun vieläkään kaikki tilitysvelvolliset eivät ole tietoisia siitä, miten tuoreen leivän paino muunnetaan
kuivaksi painoksi, jollaisena varastot, niiden lisäykset ja vähennykset on ilmoitettava viljan ja viljatuotteiden tilityslomakkeessa, kansanhuoltotoimisto huomauttaa, että tuoreen leivän painosta vähennetään yksi neljäsosa, eli tuoreen leivän paino kerrotaan 75 :llä ja jaetaan 100:11a, jolloin saadaan vastaava kuivapaino.

Lihajalosteiden tilitykset.

Kansanhuoltoministeriön vuoden 1942 maaliskuun aikana ostokorteilla hankittavien tarvikkeiden määriä koskevaan päätökseen nojautuen kansanhuoltotoimisto erikoisesti huomauttaa, että tulevan maaliskuun 1
päivästä alkaen otetaan toistaiseksi tee- ja suomimakkarasta lihakortin kuponkeja niiden täyttä myyntiarvoa vastaava määrä, halpamakkarasta puolet ja verimakkarasta kolmannes myyntiarvosta, sekä samalla kehoittaa tarkoin tutustumaan ensi maaliskuun korttikalenteriin.
Virheellisesti irroitetut kupongit.
Kansanhuoltotoimistolle on usein tehty ilmoituksia, että liikkeissä on syystä tai toisesta irroitettu
asiakkailta kuponkeja väärin. Tämän johdosta kansanhuoltotoimisto tiedoittaa, että kupongit on irroitettava
asiakkaan läsnäollessa, jolloin asianomaisella on mahdollisuus samalla valvoa kupongin irroittamista seka
että ne on irroitettava erikseen jokaisesta ostokortista, mikäli useampaa ostokorttia vastaan samanaikaisesti luovutetaan tarvikkeita, koska juuri ostokorttien ollessa päällekkäin virheellisyydet saattavat tapahtua.
Jos kuponki on tullut väärin irroitetuksi, on liike velvollinen kiinnittämään sen takaisin ostokorttiin ja varustamaan kortin kiinnityskohdan yli menevällä liikkeen leimalla.
Lopuksi kansanhuoltotoimisto huomauttaa, että mikäli tilitysvelvolliset eivät suorita tilityksiään tarkoin annettujen määräysten mukaisesti, kansanhuoltotoimisto ei tule asianomaisille myöntämään uusia ostolupia tarvikkeiden hankintaa varten.
Kansanhuollonjohtaja: Tauno Sinisalo.
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