
Kansanhuoltoministeriön päätös
vuoden 1942 lokakuun aikana ostokorteilla hankittavien tarvikkeiden määristä.

Annettu Helsingissä 16 päivänä syyskuut» 1942.

Kansamhuoltoaniniäbeiriö on valtioneuvoston 24 päivänä huhtikuulta 1942 yleisistä
kansanhuoltoa koskevista säännösiMymääräyksistä antaman päätöksen sekä 31 päi-
vänä joulukuuta 1940 kutomateolldsuusituotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden
sekä niiden valmistukseen käytettävien raaka-aineiden kulutuksen säännöstelystä an-
taman päätöksen nojalla määrännyt:

Vuoden 1942 lokakuun aikana saadiaanjäljempänä mainittuja ostokorttien kupon-
ke ja vastaan luovuttaa tarvikkeita seuraavat määrät

Tarvike ja ostokortti

Leipää ja muita viljatuotteita.
Leipäkortit Alt A 2, S, C, Dja E.

Tuoretta leipää

KupongillaVoimassa oleva kuponki . .._
..saatava määrä

ff t> • •

Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita
jj tf i* j) »

LeipäTcortti I.
Tuoretta leipää
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita
Viljatuotteita

N:o 10 kokokuponki
N:o 10 tähtikuponki
N:o 10 kokokuponki
N:o 10 tähtikuponki

Maatildkortit AVlt AV2 , SV, CV, DV ja
EY.

400 g
66% g

300 g
50 g

N:o 10 tähtikuponki
N:o 10 tähtikuponki
**101 10 g

N:o 10

Euokaa tarjoittaessa vastaa tähtikuponki
armosta, johon sisältyy vähintään 10 % vil-
jatuotteita. Tarjoilun yhteydessä vastaa lei-
päannosta niinikään yksi tähtikuponki.

Vehnäjauhoja, kaurasuurimoita, vehnäsuu-
rimoita, vehnäruokaleipää, vehnäkorppuja,
koristeleivoksia ja vehnä- tai grahamjau-
hosta valmistettuja keksejä saadaan antaa
ainoastaan sellaista leipäkortin kuponkia
vastaan, jonka jakelukautta osoittavan
numeron ja kortin laatua osoittavan kirjai-
men alla on viiva. Kaura-ja vehnäsuurimoita

66 % g
50 g
10 g

1% kg

Kupongin voimassaoloaika

Leipäkorttien varsinai-
sista kupongeista ovat
voimassa koko loka-
kuun ajan muut paitsi
merkinnällä x varuste-
tut kupongit, jotka
ovat voimassa ainoas-
taan lokakuun 16 päi-
västä lokakuun loppuun.

Muiden korttien paitsi
A 2, AYj ja AV2 kort-
tien poikkiviivoituksella
tummennetut kupongit
eivät ole voimassa.
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Tarvike ja ostokortti

saadaan kuitenkin luovuttaa 600 grammaa
leipakortin alleviivamattomia koko. ja osaku-
ponkeja vastaan ja on kortista lisäksi irroi-
tettava erikoiskuponki N:o 103. Tässä mai-
nittuja viljatuotteita saadaan kuitenkin vil-
jelmällä luovuttaa maatilakortin kaikkia
voimassa olevia kuponkeja vastaan.

Kupongit ovat voimassa vielä jakelukau-
den päättymisen jälkeisen ensimmäisen arki-
päivän.

Voimassa oleva kuponki
Kupongilla

saatava määrä

Lihaa ja lihajalosteita.

Lihäkortti B.
Lihaa ja lihajalosteita

Maatilakortit DV ja EY,
Lihaa ja lihajalosteita

RIO

erikoiskupongit D 105,
D 106, E 105, E 106,
ElO7 ja E 108

DV 105, DV 106,
EY 105, EY 106,
EY 107 ja EY 108

LeipäTcortit D ja E.
Lihaa ja lihajalosteita

Karjan haltijan luovuttaessa tilallaan
lihaa ostokortin kuponkeja vastaan on ku-
ponkeja otettava 18 markan arvosta kiloa
kohden lihaa lihan laadusta riippumatta.

Poronlihaa, lihasäilykkeitä, keitettyjä Ja
savustettuja siansorkkia ja halpamakkaraa
myytäessä otetaan lihakortin kuponkeja puo-
let myyntiarvosta sekä savustettuja luita,
verimakkaraa ja vasikanhyytelöä myytäessä
vain kolmannes myyntiarvosta.

Kupongit ovat voimassa vielä jakelukau-
den päättymisen jälkeisen ensimmäisen arki-
päivän.

20 pennin
arvosta

2 markan
arvosta

Kananmunia.

lokakuu

Maitökortit M 2 ja M 3.
Kananmunia

Vähittäiskauppaliikkeen toimitettavassa ti-
lityksessä vastaa 1 kuponki 110 gramman
painomäärää.

Sokeria ja sokerisiirappia.

M 291 ja

Yleisostokortit ¥
1 ja Y

-

Sokeria tai sokerisiirappia

M 391 2 kappaletta

Kortti T 2.

Kidesokeria

S 19

S lokak.

T 15

T 15
T 14

Kahvinkorviketta, kahvin vastiketta ja
teetä.

Yleisostokortit ja Y 2.

500 g

250 g

250 g

50 g
250 g

Kahvinkorviketta
tai vaihtoehtoisesti

Teetä

I

Kahvinvastiketta

lokakuu

Kupongin voimassaoloaika

Lihakortin poikkiviivoi-
tuksella tummennetut
kupongit RRIO eivät
ole voimassa.
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Tarvike ja ostokortt

Hedelmiä.

Voimassa oleva kuponki

Yleisostokortit Yt ja Y 2.
Kuivia hedelmiä Xl7

Y36
Y35

F 1/10 ja H 1/10
kokokupongit

F 1/10 ja H 1/10
tähtikupongit

F 11/10 ja H 11/10
kokokupongit

F 11/10 ja H 11/10
tähtikupongit

Kupongin voimassaoloaika
Kupongilla

saatava määrä

Marmelaadia, hilloa ja mehua.

Yleisostokortti Yx.

Marmelaadia tai hilloa
Mehua

Ravinto- ja ruokarasvaa.

Basvakortit F ja S.

250 g

500 g
5 dl

50 g

5 g

50 g

5 g

lokakuu

1/10—15/10

17 »

16/10—31/10

Ravinto- tai ruokarasvaa

a it tt

a 11 t>

)3 J) JJ

EasvaTcortit G x ja Cr%.
Ravinto- tai ruokarasvaa

Easvdkortti G s
Ravinto- tai ruokarasvaa

Leipakortti C.
Ravinto- tai ruokarasvaa

F ja H kokokupongit

G 3 F

erikoiskuponki C lOl

Maatiläkortti CV.
Ravinto- tai ruokarasvaa

Basvakortit F, Gx ja G -

Margariinia
taikka vaihtoehtoisesti

50 g

50 g

CV 101
/

100 g

Muuta ravinto- tai ruokarasvaa

Juustoa saadaan luovuttaa kaksi kertaa
niia paljon kuin muuta ravinto- tai ruoka-
rasvaa.

kymmenpäiväkausi

St

lokakuu

100 g

erikoiskupongit F 101
G x 101 ja G 2 101

Kupongit ovat voimassa vielä jakelukau-
den päättymisen jälkeisen ensimmäisen
arkipäivän.

Maitoa ja kermaa.

200 g

Maitölcortti
Maitoa

Tt
tai vaihtoehtoisesti

Kermaa, rasvasekoitteita tai säilykemaitoa

;.■

a

Tt100 g

M alleviivaamaton
M alleviivattu

M alleviivattu

Maitokortti M 2.
Maitoa .

M

Maitokortti Mg.
Maitoa

1 dl
1 dl

Maitokortti M^.
M 2 dl

M 1 1

Maitoa

% dl

6 dl

Kermaa ja rasvasekoitteita sekä säilyke-
maitoa- saadaan ostajan valinnan mukaan
vaihtoehtoisesti luovuttaa alleviivattua M

1 litra

(

2 dl

kuponkiin merkitty päivä
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Tarvike ja ostokortti

kuponkia vastaan puolet sitä vastaan luovu-
tettavaksi sallitun maidon määrästä. Ker-
man kaupan pitäminen on kuitenkin kiel-
letty, jonei ostajalle ole vaihtoehtoisesti
maitoa tarjottavana.

Mx kortin alleviivattua kuponkia vastaan
saadaan luovuttaa maitoa 1 dl ainoastaan,
mikäli kansanhuoltolautakunta ei ole vähen-
tänyt tällä kupongilla luovutettavaa maidon
määrää tai kokonaan kieltänyt maidon luo-
vuttamista tätä kuponkia vastaan.

Voimassa oleva kuponki
Kupongeilla

saatava määrä

Saippuaa, suopaa, pesujauhetta ja neste-
saippuaa.

Tleisostokortit Y 1 ja Y 2.
Saippuaa tai suopaa ..

taikka vaihtoehtoisesti
Pesujauhetta tahi nestesaippuaa

Ul5

Ul5

L441

L441

K 2246

K 2246

Lasten vaatetuskortti L.
Saippuaa tai suopaa ..

taikka vaihtoehtoisesti
Pesujauhetta tahi nestesaippuaa
Hienosaippuaa saadaan luovuttaa ainoas-

taan lasten vaatetuskortin L 441 kuponkia
vastaan.

Miesten vaatetuskortti K 2.
Parranajovaahdoketta tai partasaippuaa

tahi
Parranajo j auhetta

Vaatetus- ja jalkinetavaroita.
Vaatetuskortit Klt K 2, N-l, N 2 ja L.

Vaatetustarvikkeita, nahka- ja kutoma-
teollisuustuotteita sekä jalkineita ....

125 g

250 g

125 g

250 g

50 g

30 g

Tupakkavalmisteita.
Kortti Tt .

Savukkeita
tai

N:ot I—6o

Sikaareja
tahi

Cigarilloksia
taikka

Piipputukakkaa, suutupakkaa tai nuuskaa
Imukkeettomia savukkeita luovutettaessa

T 101, T 102, T 103 ja
T lO4

pistetaulukoi
ja erikois-

kuponki-
päätöksen
mukaan

on kortista irroitettava kaksi kuponkia pak-
kauksta kohden.

1 laatikko

Mallasjuomia.
Kortti 3.

Portteria

111 lk. olutta

•*IOJ

**10J

}J ft ft

4 kpl

10 kpl ,

25 g

}}

•*IOJ

**10J

1 pullo 10 ku-
pongilla

% litran
pullo 10ku-
pongilla

3 dl 6 ku-
pongilla

2 dl 4 ku-

Viljatuotteita **10J
pongilla

10 g

Kupongin voimassaoloaika

loka—joulukuu

n n

ii ii

n n

1/10 1942—31/3 1943

ii i ii

1/10 1942—30/9 1943

Kortin kupongeista ovat
voimassa koko loka-
kuun ajan muut paitsi
merkinnällä x varuste-
tut kupongit T lO3 ja
T lO4, jotka ovat voi-
massa ainoastaan loka-
kuun 16 päivästä loka-
kuun loppuun.

Kortin kupongeista ovat
voimassa koko loka-
kuun ajan muut paitsi
merkinnällä x varuste-
tut kupongit, jotka
ovat voimassa ainoas-
taan lokakuun 16 päi-
västä lokakuunloppuun.
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Tarvike ja ostokortti Voimassa oleva kuponki

J korttia luovutettaessa on leipäkortin
kuponkien lisäksi kortin saajan yleisostokor-
tista Y 1 tai Y 2 irroitettava V l9 kuponki.

Kupongit övat voimassa vielä jakelukau-
den päättymisen jälkeisen ensimmäisen
arkipäivän.

Kupongilla
saatava määrä Kupongin voimassaoloaika

Erikoisostokortit.
Kortit SI ja I—X.

Tuoretta leipää
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita

}} i) 11 ii ji

Ravinto- tai ruokarasvaa ....,

* I
•I

** J

66% g
50 g
10 g
5g
5g
2 dl

20 pennin
arvosta

»» n ' •HS
MS

voimassa toistaiseksi
JJ

Jl

JJ

jj

JJ

JJ

JJ

JJ

Maitoa
Lihaa ja lihajalosteita ES

Portteria tai 111 lk. olutta

Kortti 82.
Tuoretta leipää
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita

** J

* I
* I

J kortin ku-
pongeilla
saatavat
määrät
66% g

50 g

J7

•j

JJ

JJ

Kortti S3.
Sokeria S lokak.

TS lokak.Tupakkavalmisteita

Kortti UI.

250 g
Tx kortin

yhdellä
kupongilla
saatava

JJ

lokakuu
jj

Tuoretta leipää
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita ..
Viljatuotteita
Ravinto- tai ruokarasvaa

17 ii ii
Lihaa ja lihajalosteita

* I
* I
*# T

* F U
* H V
RU

Mallasj uomia

määrä
66% g

50 g
10 g
5 g
5 g

20 pennin

tai vaihtoehtoisesti

Maitoa
Tupakkavalmisteita

♦*j

MU
TU

Kortti U2.

voimassa toistaiseksi

Portteria tai 111 lk. olutta

arvosta
J kortin ku-

pongeilla
saatavat
määrät

jj

jj

jj

jj

** J

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 1942.

2 dl
Tx kortin

yhdellä
kupongilla
saatava
määrä

Ministeri S. Kantola.

J kortin ku-

jj

jj

jj

pongeilla
saatavat
määrät

jj

ji

jj

jj

jj

jj

Toimistopäällikfeö Jorma Suojanen

/



Helsinki 1942. Valtioneuvoston kirjapaino.


