
I

Kansanhuoltoministerien päätös
vuoden 1942 marraskuun aikana ostokorteilla hankittavien tarvikkeiden määristä.

Annettu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1942.

Kansanhuoltominisiteriö on valtioneuvoston 24 päivänä huhtikuuta 1942 yleisistä
kansanhuoltoa koskevista säännöstelymääräyksistä antaman päätöksien sekä 31 päi-
vänä joulukuuta 1940 kutomateollisuustuotteiden, vaatetustarvikkeiden ja jalkineiden
sekä niiden valmistukseen käytettävien raaka-aineiden kulutuksen säännöstelystä an-
taman päätöksen nojalla määrännyt:

Vuoden 1942 -marraskuun aikana saadaan jäljempänä mainittuja ostokorttien kupon
ke ja vastaan luovutitaa tarvikkeita seuraavat määrät:

Tarvike ja ostokortti „
.

,
~

Kupongilla
Yo.massa oleva kuponk. saataya mgärj.

6
Leipää ja muita viljatuotteita.
LeipäTcortit Ax, A 2, S, C, Dja E.

Tuoretta leipää
j? j>

Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita
)! 1! ••

N:o 11 kokokuponki
N:o 11 tähtikuponki
N:o 11 kokokuponki
N:o 11 tähtikuponki

N: q 11 tähtikuponki
N:o 11 tähtikuponki
"UI 10 g

N:o 11

"

Leipakortti I.
Tuoretta leipää
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita
Viljatuotteita

400 g
66 % g

300 g
50 g

Maatilakortit AVX, AV2, BY, CV, DV ja
EY.

66 % g
50 g
10 g

Ruokaa tarjoiltaessa vastaa tähtikuponki
annosta, johon sisältyy vähintään 10 % vil-
jatuotteita. Tarjoilun yhteydessä vastaa lei-
päannosta niinikään yksi tähtikuponki.

Vehnäjauhoja, kaurasuurimoita, vehnäsuu-
rimoita, vehnäruokaleipää, vehnäkorppuja,
koristeleivoksia sekä puoleksi vehnä- ja puo-
leksi graham jauhosta valmistettuja keksejä
saadaan antaa ainoastaan sellaista leipä-
kortin kuponkia vastaan, jonka jakelukautta
osoittavan numeron ja kortin laatua osoitta-
van kirjaimen alla on viiva ja jota ei ole

1 % kg

\

/

Kupongin voimassaoloaika

Leipäkorttien varsinai-
sista kupongeista ovat
voimassa koko marras-
kuun ajan muut paitsi
merkinnällä x varuste-
tut kupongit, jotka
ovat voimassa ainoas-
taan marraskuun 16
päivästä marraskuun
loppuun.

Muiden korttien paitsi
Ax kortin poikkiviivoi-
tuksella tummennetut
kupongit ovat voi-
massa.
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Tarvike ja ostokortti

poikkiviivoituksella tummennettu. Tässä mai-
nittuja viljatuotteita ja leipälajeja saadaan
kuitenkin luovuttaa A 2 kortin alleviivattuja
poikkiviivoituksella tummennettuja kupon-
keja vastaan ja 600 grammaa Ax leipä-
kortin alleviivaamattomia koko- ja osaku-
ponkeja vastaan. A-l kortista on lisäksi ir-
roitettava erikoiskupongit N:o 111 ja 112,
joista kumpikin vastaa 300 grammaa. Eri-
koiskuponki N:o 112 on voimassa marras-
kuun 16 päivästä kuun loppuun. .Sanot-
tuja viljatuotteita saadaan kuitenkin viljel-
mällä luovuttaa maatilakortin kaikkia voi-
massaolevia kuponkeja vastaan.

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

Voimassu oleva kuponki Kupongilla
saatava määrä

Lihaa ja lihajalosteita.
Lihakortti M.

Lihaa ja lihajalosteita E 10 ja E 11

LeipäJcortit B ja E.
Lihaa ja lihajalosteita erikoiskupongit D 105,

D 106, E 105, E 106,
E 107, E 108, D 115,
Dll6, E 115, E 116,
E 117 ja' E 118.

20 pennin
arvosta

2 markan
arvosta

marraskuu

Maatilakortit DV ja EY.
Lihaa ja lihajalosteita DV 105, DV 106,

EY 105, EY 106,
EY 107, EY 108,
DV 115, DV 116,
EY 115, EY 116,
EVII7 ja EVIIB

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.

Sokeria ja sokerisiirappia.
Yleisostohortit Yx ja Y 2.

Sokeria tai sokerisiirappia
Kortti T -

Kidesokeria

Kahvinkorviketta, kahvinvastiketta ja
teetä.

S 20 500 g

250 g

250 g

50 g
250 g

250 g

S marrask.

Yleisostolcortit ja Y -

Kahvinkorviketta ....

tai vaihtoehtoisesti
Teetä

T 17

Kahvinvastiketta
T 17
T 16

marraskuu

Hedelmiä.
Yleisostokortit y 1 ja Y -

Kuivia hedelmiä

77
»

JJ

M

X 17 marraskuu

Kupongin voimassaoloaika

Lihakortin poikkiviivoi-
tuksella tummennetut
kupongit RR 10 ja
RR 11 eivät ole voi-
massa.

marras—joulukuu



3

Tarvike ja ostokortti Voimassa oleva kuponki

Marmelaadia, hilloa ja mehua.
Yleisostokortti I\.

Marmelaadia tai hilloa
Mehua

Bavinto- ja ruokarasvaa.

Kupongilla
saatava määrä

Hasvakortit F ja S.
Ravinto- tai ruokarasvaa

Y 36
Y 35

F 1/11 ja H 1/11
kokokupongit

F 1/11 ja H 1/11
tähtikupongit

F 11/11 ja H 11/11
kokokupongit

F 11/11 ja H 11/11
tähtikupongit

jj }} J1

jj >} % j; • •

» n ti

500 g
5 dl

50 g

50 g

marraskuu
17

Basväkortit G± ja G 2.

Bavinto- tai ruokarasvaa
'i

F ja H kokokupongit

Basvakortti G 3

50 g

Eavinto- tai ruokarasvaa G 3 F

1/11—15/11

50 g.

5 g

Leipäkortti C.
Eavinto- tai ruokarasvaa erikoiskuponki C 111

n n

16/11—30/11

100 g

5 g 7t ))

kymmenpäiväkausi

•»„

Maatilakortti CV.
Eavinto- tai ruokarasvaa erikoiskuponki CV 111

??

Basvakortit F, G 1 ja G 2.
Eavinto- tai ruokarasvaa

100 g

marraskuu

erikoiskupongit F 111,
Gx 111 ja G 2 111

erikoiskupongit F 112,
Gj 112 ja G 2112

n

100 g 1/11—15/11
16/11—30/11Eavinto- tai ruokarasvaa

Basvakortti G 3.

Eavinto- tai ruokarasvaa

100 g

Juustoa saadaan, mikäli sitä vielä on vä-
hittäiskauppaliikkeiden hallussa, luovuttaa
kaksi kertaa niin paljon kuin muuta ravinto-
tai ruokarasvaa.

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

erikoiskuponki G3 lll

Maitoa ja kermaa.
Maitokortti Mj.

Maitoa

100 g

1

M alleviivaamaton
M alleviivattu
M alleviivattu

M

M 1 1

M 2 dl

marraskuu.

11
tai vaihtoehtoisesti

Kermaa, rasvasekoitteita tai säilykemaitoa
Maitolcortti M%.

1 dl
1 dl

% dl

6 dl

1 litra

2 dl

Maitoa
Maitolcortti Mg.

Maitoa

JJ

Maitokortti M 4.
Maitoa
Kermaa ja rasvasekoitteita sekä säilyke-

maitoa saadaan ostajan valinnan mukaan
vaihtoehtoisesti luovuttaa alleviivattua M
kuponkia vastaan puolet sitä vastaan luovu-
tettavaksi sallitun maidon määrästä. Ker-
man kairpan pitäminen aa kuitenkin kiel-

\

Kupongin voimassaoloaika

kuponkiin merkitty päivä
11 11



t

\

4

Tarvike ja ostokortti Voimassa oleva kuponki

letty, jollei ostajalle ole vaihtoehtoisesti
maitoa tarjottavana.

M.l 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.

Kupongilla
saatava määrä

Saippuaa, suopaa, pésujauhetta ja neste-
saippuaa.

Yleisostokortit Y± ja Y 2.
Saippuaa tai suopaa . .

taikka vaihtoehtoisesti
U 15

U 15

I
L 441

L 441

K 2 246

K 2 246

Pésujauhetta tahi nestesaippuaa

125 g

250 g •

125 g

250 g ■

50 g

30 g

pistetaulukon
ja erikois-
kuponki-
päätöksen
mukaan

Lasten vaatetuskortti L.
Saippuaa tai suopaa . .

taikka vaihtoehtoisesti»
Pésujauhetta tahi nestesaippuaa
Hienosaippuaa saadaan luovuttaa ainoas-

taan lasten vaatetuskortin L 441 kuponkia
vastaan.

Miesten vaatetuskortti K 2.
Parranajovaahdoketta tai partasaippuaa

tahi
Parranajoj auhetta

Vaatetus- ja jalkinetavaroita.
Vaatetuskortit Xx, K 2, Nlt N 2 ja L.

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

Tupakkavalmisteita.

Kortti T ±.

N:ot

Savukkeita
tai

Sikaareja
tahi

Cigarilloksia
taikka

I—6o

T 105, T 106,
T 108

Piipputupakkaa, suutupakkaa tai nuuskaa
Mallasjuomia.
Kortti J.

T 107 .ia 2 laatikkoa

20 kpl

50 g

8 kpl

Portteria . .'

111 Ik. olutta

**11 J

**11J

J} }J ' JJ

n v )>

**11 J
** 11 J

Viljatuotteita

1 pullo 10 ku-
pongilla

% litran
pullo 10 ku-
pongilla

3 dl ' 6 ku-
pongilla

J korttia luovutettaessa on leipäkortin
kuponkien lisäksi kortin saajan yleisostokor-
tista Y 1 tai T 2 irroitettava V2O kuponki.

Kupongit ovat voimassa vielä jakelukau-
den päättymisen jälkeisen ensimmäisen

2 dl 4 ku-
pongilla

** 11 J 10 g

arkipäivän.

f

Kupongin voimassaoloaika

marras—joulukuu

ii ii

\ ii ii

ii ii

1/11 1942—31/3 1943

1/11 1942—30/9 1943

Kortin kupongeista ovat
voimassa koko marras-
kuun ajan muut paitsi
merkinnällä x varuste-
tut kupongit T 107 ja
T lOB, jotka ovat voi-
massa ainoastaan mar-
raskuun 16 päivästä
marraskuun loppuun.

Kortin kupongeista ovat
voimassa koko marras-
kuun ajan muut paitsi
merkinnällä x varuste-
tut kupongit, jotka
ovat voimassa ainoas-
taan marraskuun 16
päivästä marraskuun
loppuun.
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Tarvike ja ostokortti Voimassa oleva kuponki Kuponglla
saatava määrä

Kortti I—X.
Tuoretta leipää
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita

jj tr jj jj

Ravinto- tai ruokarasvaa
JJ JJ JJ

Maitoa
Lihaa ja lihajalosteita

•I
*I

** J
*F
*H

M
R

** J

*I
*I

»# T

*FS
*HS

MS
RS

** J

*I
*T

S marrask.
TS marrask.

*I
*I

** J
*F U
*H U

R U
** J

M U
T U

fj

J

Portteria tai 111 lk olutta

Kortti SI.

Tuoretta leipää
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita

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

20 pennin
arvpsta

J kortin ku-
pongeilla
saatavat
määrät
66 % g

50 g
10 g
5g
5 g
2 dl

20 pennin •
arvosta
J kortin ku-

pongeilla
saatavat
määrät
66 % g

' 50'g

250 g
Tx kortin

yhdellä
kupongilla
saatava
määrä
66% g

50 g
10 g
5g
5 g

20 pennin
arvosta

J kortin ku-
pongeilla
saatavat
määrät

2 dl
Tx kortin

yhdellä
kupongilla
saatava
määrä

J kortin ku-
pongeilla
saatavat
määrät

t

s

voimassa toistaiseksi

JJ » JJ JJ
Eavinto- tai ruokarasvaa

t)

j» jj jj

Maitoa
Lihaa ja lihajalosteita

Portteria tai 111 lk olutta

Kortti S2.
Tuoretta leipää
Kuivaa leipää tai muita viljatuotteita

Kortti S3.
Sokeria i
Tupakkavalmisteita

marraskuu

Kortti UI

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

JJ JJ JJ
Lihaa ja lihajalosteita

Mallasjuomia

\

Maitoa
Tupakkavalmisteita

jj

voimassa toistaiseksi

Kortti U2.
Portteria tai 111 lk. olutta

\

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1942.

!

\

Ministeri S. Kantala.

i
Toimisitopäällikkö Jorma Suojanen.

Kupongin voimassaoloaika



Helsinki 1942. Valtioneuvoston kirjapaino.


