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Ohjesääntö 
s. V. R. paikallisille ~lIntarvelautaki,"nllle. 

I §_ 

s. V. R. paikallisten elintarvelautakuntien tarkoituksena Tllrkoltua. 
on lähinnä huolehtia pi iriin kuuluvien rautatieläisten ja hei-
dän perheenjäsentensä elintarpeitten saannista Keskuselintarve-
komitean välityksellä sekä näiden ynnä muiden paikkakun-
nalta ehkä saatavien elintarpeiden jakamisesta piirin henkilö-
kunnalle, pitää täydellistä henkilöluetteloa piiqstä sekä tämän 
henkilömäärän pemsteella lähettää elintarpeitten ynnä mah-
dollisesti muitten tarvekkeiden tilaukset Keskuselintarvekomi-
tealle. 

2 §_ 

P.a.ikalliselintarvelautakunnan muodostavat piirin hen- Kokoon-
kilökunnan keskuudesta kutsutussa yleisessä kokouksessa. pano. 
valitut jäsend, lu vultaan 3-5, riippuen piirin henkilökun-
nan lukumäärästä. Lautakunta valitsee itselleen keskuudes-
taan puheenjohtajan ja mahdollisesti tarvittavat virkailijat, 
joista ilmoitus ori annettava Keskuselintarvekomitealle. 

3 §_ 

Paikalliselintarvelautakunta on Keskuselinlarvekomite- Klytt6varat. • 
a lta oikeutettu tarkkaa tilitystä ja vastuuta vastaan saamaan 



Tilitys. 

, 
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käyttövaroikseen . korkeintaan 5,000 markkaa käytettäväksi 
elintarpcitten ostoon paikkakunnalta tahi muualta joko piirin 
oman henkilökunnan tahi jonkun muun piirin tarpeeksi. 

4 §. 

Paikalliselintarvelautakuntain tulee pitää täydellistä kir
janpitoa lautakunll'alle lähetetyistä käyttövaroista ynnä pai
kallisel intarvelautakuntain Keskuskomitealie ja Kesk uskomi
tean paikalliselintarvelautakunnille lähettämistä raha- ja tavara
lähetyksistä. 

5 §. 

PaikalHselinlarvelautakunnan tulee ennen seuraavan 
kuukauden 10 päivää. vahvistetulle kaavakkeelle tehdä tili 
edellisen kuukauden aikana pitämänsä kirjanpidon perus
teella. 

Tilit on laadittava kahtena eri tilillä siten, että kaavak
keelle A (Kärttövaratili =- A-tili, kts. liitteitä) va s t a t t a
va 11 puolelle merkitään 1) käytettävänä olevat varat (aluksi 
yksinomaan rahassa, sittemmin rahassa ja tavarassa), 2, se 
rahamäärä, jok~ näillä varoilla ostettua tavaraa myytäessä 
on saatu sekä 3) näitä tavaroita myytäessä mahdollisesti 
syntynyl tappio ja vielä 4) kuukauden lopussa näi stä tava
roista jälellä olevat tavaralajit, arvioituina oslohinnan mukaan. 
V a s t aa van puolelle merkitään 1) kuukauden vaihteessa 
varastossa olevat käyftävaroilla ostetut tavaralajil (jäännös 
edellisellä kuukaudelta), 2) kuukauden kuluessa käyftäva
roilla ostetut tavarat, 3) Illyyntivoilto käyltövaroilla oste
tuista tavaroista sekä 4) kuukauden lopussa elintarvelauta
kunnalla olevat käyltörahavarat ja käyttövaroilla ostettu tava
ramäärä (ostohinta-arvo). Voitto ja tappio siirretään kaa-
vakkeelta A kaavakkeel1e B päinvastaiselle puolelle. Käyltö
vara eli A-tilissä elintarvelautakunta, joka on saanut käyltö
varoja, ei ole oikeuteltu pitämään säästönä. enemmän kuin 
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, 
tämän maraan, mikä silloin on säilytettävä juoksevalla tilillä 
Kansallisosakepankissa" (poikkeusfapauksessa muussa yksi
tyispankissa) tahi tavaroissa. 

Kaavakkeelle B (Päätili = B-tili) merkitään v a s I a t· 
ta van puolelle 1) jäännös edelliseltä kuukaudella rahaa ja 
myytnättä olevaa tavaraa, joka on saatu Keskuselintarvekomi
lean välityksellä, 2) Keskuselinlarvekomitealla kuluvan kuu
kauden aikana saadut tavarat laskun mukaan ja 3) toimin
nasta saatu voitto, jolloin merkitään erikseen kaavakkeelta 
A siirretty voitto ja eri kseen Keskuselintarvekomitean tava
roista saatu voitto. Va s t aa van puolelle merkitään 1) 

. Keskuselinlarvekomitealle lähetetyt rahavarat, 2) palkat y. m. 
kulut, 3) kuukauden kuluessa mahdollisesti syntynyt myynti
tappio sekä 4) jäännös seuraaval le kuukaudelle, jolloin merkitään 
erikseen Keskuselintarvekomitean tavaroita myytäessä saa· 
dusta rahasta kuukauden vaihteessa jälellä oleva rahamäärä 
sekä eri tavaralajil ostohin nan mukaan. 

Tiliä tehtäessä on huomattava, että kaavakkeille on tois· 
taiseksi, kunnes uusia painetaan, viivotettava elusarekkeet ja 
siitä vietävä kunkin ryhmän yhteenlaskettu summa pääsa· 
rekkeeseell. Ellei yksi kaavake riitä kuukauden tilille 011 

sii hen käytettävä kaksi tahi useampia aina si irtoa käyttämällä 
edellisestä jälkimäiselle. 

Kaikki rahameno· ja muut todisteet jäävät toistaiseksi 
paikalliselintarvelautakuntien huostaan todisteina vasta vuosi 
tilinpäätökseen liitetläviksi. Sen sijaan tulee lautakunnalle 
valittujen tilintarkastajien kuukausittain tehtävissä tileissä 
todistaa tilit kirjanpidon mukaisesti laadituiksi ja samalla 
tarkastaa menotodisteet. 

6 §. 

Kaikkia rahalähetyksiä tulee seurata asianmukaisesli Rahalihe-
täytetty reversaali (kts. liitettä) ja voidaan tähän tarkoituk. tytsd. 
seen toistaiseksi käyttää kaavaketta A. N:o 74 a, josta toi· 
nen osa jää tuloiodisteeksi rahojen vastaanottajalle ja toinen 
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osa palautetaan lähettäjälIe kuitiksL Kaikilla elintarvelauta
kunnilla on vapaakirjeoikeus postissa, joten siis kaikki raha
lähetykset on asianmukaisesti sinetei l1ä suljettuina lähetlävä 
joko va.J<uuletluna tahi sisäänkirjoileUuna vapaakirjeenä, jota 
paitsi kirjelähetykset 0 11 vietävä postikirjaan (kanva O. N;o 
889) tahi vihkoon, johon postilaitos ne kuittaa. 

7 § 

Palkkiot. Lautakuntien jäsenille on Rautatiehallitus määrännyt 
palkkiota maksettavaksi piirissä, jossa on enintäin 2,000 . 
henkeä - 3 markkaa ja piirissä, jossa -on yli 2,000 hen-
keä - 5 markkaa kokouksella tahi toimituspäivältä. Raula· 
tiehallinlo maksaa näiden toimihenkilöiden sijaisten palkat, 
milloin eri sijaista tarvitaan. 

S §. 

YleisfA Tilikuukautta seuraavan kuukauden alussa lähettää Kes-
ohjeita. kuselintarvekomitea kullekin eri lautakunnalle laskun kuu

kauden kuluessa lautakunnalle lähetetystä tavarasta. Tämän 
laskun tulee lautakunnan heti tarkastaa edellisten Keskus
elintarvekomitealta saatujen ilmoitusten mukaan ja jos jo
takin tavaralajia olisi laskussa, vaikka ei vielä saapunut tahi 
tavaroita saatu, våikka sitä ei ole laskussa, heti tehdä siitä 
huomautus Keskuselintarvekomitealle korjausta tahi muuta 
tiedonsaantia varten. Suuremmat paino- ja mittatappiot on 
merkkiltävä tapioiden tiliin selvityksineen, jota vastoin tavaraa 
vastaanolettaessa on vähittäismyynti hinnoittelu asetettava 
sellaiseksi, . että siihen jo sisältyy pienet tappiot. Laskussa 
olevia paino- ja mittamääriä ei saa mielin määrin muutella. 

Jos taas jollekin lautakunnalle saapuu määräys lähettää 
jo tilissä ollutta tavaraa muulle lautakunnalle, hyvittää. edel
linen ti liään Keskuselinlarvekomilealle tämän tavara lajin osto
hinnasta ja Keskuselintarvekomitea veloittaa sittemmin sitä 
elintarvelautakuntaa, jolle tavara on lähetetty. 

-. 
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Rahlivapaus rautateillä on myönnetiy ai noastaan elin · 
tarpeista, joten muusta tavarasta on maksettava täysi rahti 
ja rahtiku lul vietävä sekalaisten kulujen tilille. Rahtiva
paasta tavarasta tulee lautakun nan jättää asemalle rahlikirjal, 
kuten rautatien omasta tavarasta, säädettyine rahtivapaus
todist~ineen. 

9 §. 

Senaatin siihen oikeuttamana on Rautatiehallitus myön
tänyt Keskuselintarvekomitealle ja paikallisille elinlarvelaula
kun nille oikeuden saada käyttövaroja liikepääomaksi, mutta 
tulee kunkin elintarvelaulakunnan puolestaan huolehtia siitä, 
ellä liikettä ja myyntiä hoidetaan sellaisella tavalla, ettei 
ainakaan lopputuloksena tappiota synny, sillä kaikki varat 
on aikanaan takaisin maksettava Rautatiehall itukselle, joka 
sittemm in päättää mahdollisen voiton käytöstä rautatieläisten 
hyväksi. 

s. V. R. Keskuselintarvekomltea : 

Arth. Le/sten. 
E. Aalto . 

• 

N:o 70. 
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Vastattavaa 

Tuokokuu 
4 

7- 30 

31 

/ 

s. V. R. N. N. piirin 

A· Tili 
lautakunnan kJlytettivllnä olevista 

Mk !P:iä 

Saatu: 
Keskuskomitealta käyttövaroja !- 3000 -
Myydystä tavarasta I 2200 -
jliänniis kesäkuulk tavaraa: 

30 paria kenkiä a 30: -· 900 --

~~ 
I 

6100 1 
= I I I 

N. N. asemalla, kesäkuun 
• 

, 

" 



elintarvelautakunnan 

varoiala loukokuulta 1917 

-
Toukokuu Ostettu fouJwkuulJa: 

1- 31 2,000 Itr maitoa å - : 35 700 -
12 1,000 kg tuor. silakoita å - : 70 700 -
14 50 paria kenkiä 3030; - 1500 1- -

Voittoa .' 

1 31 Siirretään kaavakkeelle B 

Jään,!ös kesältuulle : , 
31 Tilillä K. Q. Pankissa 2100 -

, " ~ paria kenkiä å30:- 900 -

1 
---

10 p:nä 1917. 

Elintarvelautakunnan puolesta: , 
N. N. 

puheenjohtaja. 

9 

Vastaavaa 

Mk I p:iä 

2900 -

200 -

3000 1-

FT= 

N.N. 
kasööri. 
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Vastattavaa 

Kesäkuu 1 

1- 30 

30 

30 

" 

S. V. R. N. N 

A-T i I i 
lautakunnan kiiytettAvAnä olevista 

1 II II Mk IP:iä . , 
!åannös toukokuulta : -

Ti liltä K. O. Pankissa 2100 -
30 paria kenkiä ä. 30:- 900 - 3000 -

Saatu: 
I Myydyistä eri tavaroista , 2640 -

Tappiota: 
myyd. luor. silakoista 

si irretään kaavakkeelle B 60 -
jäällllös heinäkuu/le tavaraa: 

10 paria kenkiä ä. 30:- 300 
. 

380 - -
20 kg siirappia a 4,- 80 -. 
-- 6080 1-. --

1 1 

N. N. ;semalla. 



piirin elintarvelautakunnan 

varoista k.!'säkuulta 1917 

l' 
1 -

Kesäkuu 1 jäännös Ioulwkuulta /avaraa: 
30 paria kenkiä å 30: --

Ostettu 'kesäkuulla tavaraa: 
1- 30 2000 Itr maitoa a - :40 800 

6 600 kg tuor. silakoita å - : 60 360 
12 50 å - :40 20' " " " 1000 1 16 250 kg si irappia , 4: -

Voittoa tavarasta: 

I si irretään kaavakkeelle B 

- jäännäs heinäkuulIe : 
30 Tilillä K. O. Pankkissa 2620 

" 10 paria kenkiä å30:- 300 

" lE kg siirappia , 4, - 80 

-- I 
heinäkuun 8 p:nä 1917. 

Elintarvelautakunnan puolesta:' 

N.N. 
puheenjohtaja. 

-
-
-
-

-
-
-

II 

Vastaav •• 

Mk I p:iä 

900 -

2180 -

- -

3000 -

116080 1 
. 1 

N.N. 
kasÖÖri. 
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Vastattavaa 

T ouk,okuu 
l' 
" • 12 
16 

30 

" 

S. V. R. N. N 

B- T i I i 
lautakunnan käytettävänä olevista 

Mk ! p~l 

Saatu KeskuskomiI. tavaraa: 
600 kg sokeria a 2: 40 1440 -
100 " " a2: 35 235 --
100 " voita aS:65 565 -
100 " " å 5: 65 565 -
lOhI perunoita å 22: - 220 - 3025 -

Voittoa: 
Siirto kaavakkeelta A 200 -
Keskuskom. saadun tavaran 

myynn istä 95 - 295 -

= 
3320 I -

I 
N. N. asemalla kesäkuun 
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piirin ellntarvelautakunnan 

varofsta IOllkokuulta 19li 

Toukokuu Liihetyksiä Keskuselint./rom:1le 
20 Rahassa 1500 -
30 Posti lähetysvekselissä 1500 -

PaWwja y. m. kalu ja 
6 Ostettu tiskivaaka, 20 kg 25 -
" " 200 kpl pap.pus. a - :05 10 -
,. " voipaperia 5 -

" " 1 kg käärepaperia - 80 .. 30 Palkkoja apul:ille 20päv.å3: - 60 -
Tappiota: 

30 Siirto kaavakkeelta A -j -
" Keskuskomit. saadusta lavar. - -

jäännös kesäkuu/le: 
30 Rahaa 87 10 

" 10 kg voita a 5,65 56 50 

" 4 " soker ia a 2:40 9 60 

" 2.. h1 perunoita a 22: - 66 -

- I 
10 päivänä 19 17. 

Elinlarvelautakunnan puolesta: 

N.N. 
puheenjohtaja. 

13 

Vastaav •• 

II Mk I p:ii f 

1 

3000 -

100 80 

- -

219 20 

~ 3320 : 

N.N. 
kasöÖri. 

Tarkastaneet: N.N. N.N. 
N. N. elintarvelautakunnan tiJientarkastajat. 
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s. v. It N. N. 
Va.tattava. B -T i Ii 

lautakunnan klyteUlvlnl olevista 

-
1 Mk ]P:ii 

. 
Kesäkuu 1 jäännös louJUJlwulta: 

" Rahaa 87 10 

" 10 kg voita å 5:65 56 50 
, 4 " sokeria å 2: 40 9 60 

" 3 hl perunoita a 22 - 66 -- 219 20 
Saatu Keskflsltomit. IlJl'aroa ; 

6 80 kg herneitä a 1:- 80 -_. • 
" 

20 kg nahkaa a 15:- 300 -
" 310 kg riisiryyniä a 2:40 744 -
9 100 kg voita a 4:80 480 - . -

23 200 a 5:65 1130 - 2734 -
" " Voittoa : 

30 Siirto kaavakkeelta A - -
" ~eskuskom. saadusta tavarasta 12 - 12 -

2965 120 -
1 

N. N. asemalla. 



piirin el intarvelautAkunnan 

varoista kesaltuulla 19 17 

Kesäkuu Lähetyksiä Ktskuslwmitealle: 
18 Postilähe'tysvekselissä 600 
30 Samoin 1400 

Palkkoja y. m. kuluja: 
4 Ostettu sideJankaa 2 

" " 
500 kplpaperip.a-;06 30 

30 Palkkausta apul. ja johtomie-
hille 8 päiv. å 3: - 24 

" Samoin myyjättärellekesäkuulta . 125 
Tappiota: 

30 Siirto kaavakkeelle A 60 
Keskuskolll. saadusta tavarasta . -

" 
jäiinnös heinäkuulIe : 

30 Rahaa 88 

" 20 kg hemeitä å 1: - 20 

" 200 kg riisiryyniä ä.2:40 480 

" 20 kg voita 05,65 113 

" ....!.t kg nahkaa a 15: - 22 

-
heinäkuun 8 päivänä . 19 17. 

Elintarvelaulakunnan puolesta: 

-
-

-
-

-
-

-
70 
-
-
-
50 

I 

15 

Va,iaavaa 

Mk Ipii I 

2000 -

181 -

60 -

724 20 
2965 120 

1 

N. N. 
kasööri. 

N. N. 
puheenjohtailI:-

Tarkastaneet: N. N. N. N. 
N. N. elinlarvtlautakunnan tilien tarkastaja!. 
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Suomen valtionrautatei~en K.eskuselinlarvekomitean 
kassaan Helsingissä maksetaan Suomen markkaa kolme-
tuhatta (3,000: - ) rahassa (postilähetysvekselissä),jolla 
summalla S. V. R. elin/arvelan/akan-
!/Gn tiliä hyvitettänee~)\l)tta .tämä rcversaaliksi all-

newII. 
N. N:ssa 

" 
kuun päivänä 19l7. 

NN 

Suomen valtionrautateiden Keskuseliflfarvekomitean 
kassaan Helsingissä maksetaan Suomen markkaa kolme-
tuhatta (3,000: - ) rahassa (postilähelysvekselissä),jol/a 
summalla S. V. R. . elintarvelau/akun-
!/O!l tiliä hyvitettällee ja josta kujttia pyydetään. 

N. N:ssa kuun .. päivällä 1917. 

Suomen markkaa 

kuitataan .. , 

kassakonttorissa 
Merkitty 

N.N 
Elinlan'eUJuldunnan rtlhad,mllo/laja. 

Suomen valtionrautateiden 

kuuli päivänä 1917. 
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