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OSTOKORTTIANO MUS.
Allamainitulle henkilölle anotaan täten ostokortteja.

TYÖNANTAJAN TODISTUS:
(Työnantajan täytettävä, jos työntekijä anoo muunlaista kuin kevyen työn tekijän eli

B-leipäkorttia. Vanha todistus ei kelpaa.)
Täten todistetaan, että allamainittu henkilö on allekirjoittaneen palveluksessa sekä että

ammattinimitys sen työn perusteella, jota hän säännöllisesti (ei siis tilapäisesti) suorittaa, on:

(esim. sulattaja, tiilenlatoja, j.n.e.)

Teollisuusala, toimiala:
(esim. lasitehdas, tiilitehdas, j.n.e.)

/ 1942. :

työnantajan allekirjoitus

LÄÄKÄRIN- y.m. TODISTUKSET: Onko henkilö jättänyt kansanhuoltolauta-
kuntaan lääkärin-, kätilön- t.m.s. todistuksen, joka kohdistuu 30/9 -42
jälkeiseen aikaan ja jonka perusteella henkilö on oikeutettu saamaan
ylimääräiseen annokseen oikeuttavia ostokortteja?

(Mikä on peruste ylimääräiseen annokseen? Vastaus: .\ )

(esim. sairaus, raskaus, imettämih-en)

HENKILÖTIEDOT: HUOM.! Henkilöt, jotka pysyväisesti asuvat ja yleensä
nauttivat pääasiallisen ravintonsa saman yksityistalouden yhteydessä,
kuuluvat samaan ruokakuntaan. Ruokakuntaan kuuluvaksi ei saa ilmoit-
taa henkilöä, joka on puolustuslaitoksen muonassa.

sen henkilön suku- ja etunimet, jolle ostokortteja anotaan

/ miespuolinen / naispuolinen
syntymävuosi päivä kuukausi (tarpeeton ylipyyhittävä)

ammatti tarkoin selitettynä

kunta (katu ja n:o tai kylä ja talo), missä henkikirjoitettu viime vuoden eli
v. 1941 alussa

Vastaus

vakinainen asuinpaikka 1 p:nä syysk. 1942: kunta (katu ja n:o tai kylä ja talo)

asunto-osoite ostokortteja anottaessa: kunta (katu ja n:o tai kylä ja talo)

Edelläolevat tiedot vakuutan oikeiksi kunniani ja omantuntoni kautta.

./ 1942.
ruokakunnan päämiehen allekirjoitus

TUPAKKA: Haluaako henkilö, joka on v. 1922 tai sitä en-
nen syntynyt miespuolinen tai v. 1918 tai sitä ennen
syntynyt naispuolinen, tupakkakortin? Vastaus:

Huom.! Henkilö, joka ei halua tupakkakorttia tai ei ikänsä puolesta ole oikeu-
tettu sitä saamaan, saa tupakkakortin sijalle ostokortin, joka oikeuttaa osta-
maan 250 g sokeria kuukausittain.
Huom.! Toisella sivulla olevat kysymykset!

Kansanhualt**
lautakunta
täyttää! j
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JL VILJA, PERUNA JA RUOKAJUURIKASVTX: 1. Kuuluuko henkilö ruoka-
kuntaan, jolla on viljelystä? Vastaus:
(Missä viljelmä sijaitsee? Vastaus: kunnassa.
Lähempi osoite: )

Viljelmän pinta-ala ha a, josta leipäviljalla
ha a, kauralla ha a, peru-

nalla ha a, ruokajuurikasveilla (lanttu, nauris,
porkkana, punajuuri) ha a.

S. Kuuluuko henkilö muonamiehen ruokakuntaan tai muun, ruumiilliseen
työhön osallistuvan, viljelijän vakituisessa palveluksessa olevan henki-
lön ruokakuntaan? Vastaus:
(Tilan nimi ja osoite: )

B. MAITO: 1. Kuuluuko henkilö ruokakuntaan, joka tuottaa maitoa omassa
taloudessaan vakinaisella asuinpaikkakunnallaan? Vastaus:
(Montako litraa maitoa keskimäärin päivässä
vuotuistuotannon perusteella laskettuna? ....Vastaus: litraa.)
(Montako lehmää — vähintään kerran poiki-
nutta — on ruokakunnan ruokinnassa? Vastaus: kpl.)

2. Kuuluuko henkilö ruokakuntaan, joka saa maitoa luontaissuorituksena
työ- tai eläkesopimuksen perusteella ilman ostokorttia? Vastaus:
(Keneltä saa maidon? Vastaus: )

O. VOI: 1. Kuuluuko henkilö ruokakuntaan, joka myy maidon kulutusmai-
doksi ja joka ei lainkaan valmista kotivoita? Vastaus:

2. Kuuluuko henkilö ruokakuntaan, joka vie maidon
I meijeriin ja saa voiosuutensa sieltä, ilman ostokorttia? Vastaus:

8. Kuuluuko henkilö ruokakuntaan, joka valmistaa
1 - ; kotivoita? Vastaus:

4. Kuuluuko henkilö sellaiseen ruokakuntaan, joka saa
• voiosuutensa luontaissuorituksena työsopimuksen no-

jalla joko kotivoina työnantajalta tai jalostusmeije-
ristä ilman ostokorttia (sillä perusteella, että ruoka-
kunnan päämies on maatilalla vakinaisessa palveluk-
sessa ja vakinaisesti maataloustyöhön osallistuva
taikka jalostusmeijerin palveluksessa)? Vastaus:

t (Keneltä saa voin? Vastaus: )

6. Onko henkilö itse muonamies tai tilan työssä oleva
muonamiehen ruokakunnan jäsen tahi ruumiilliseen
työhön osallistuva maataloustyönjohtaja taikka kar-
janhoitaja tai navettapalvelija, jokaei saa voita tilalta? Vastaus:
(Kuka on työnantaja? Vastaus: )

D. LIHA: 1. Kuuluuko henkilö ruokakuntaan, jolla 1/3-42
oli ruokinnassa nautaeläimiä ja lampaita yhteensä
vähintään 2 nautayksikköä (Lapinläänissä vähintään
3 nautayksikköä) *) tai vähintään 2 sikaa? Vastaus:
(Anooko omavaraisedusta luopuen ostokorttia, koska

asuu muualla kuin viljelmällä? Vastaus: )

I 2. Kuuluuko henkilö ruokakuntaan, jolla 31/8 -42 oli
mainitunlaisia eläimiä ruokinnassa 1. kohdassa mai-
nittua määrää vähemmän? Vastaus:

8. Onko henkilölle varattu lihaa omaa kulutusta varten
30/9 -42 jälkeiseksi ajaksi? (Ostokorteilla hankittua
säästölihaa ei oteta huomioon.) Vastaus:
(Kuinka pitkäksi aikaa lihaa on varattu? Vertaa
yleisostokqrtin selkäpuolelle tehtyyn merkintään.

Vastaus: päivään kuuta 194.... asti.)

Missä eläimet ovat? Vastaus: kunnassa. L* r>T •>* hoLähempi osoite:

Kansanhuolto-
lautakunta
täyttää i

*) Lehmien ja lampaiden nautayksikkömäärä lasketaan seuraavasti: sonni
tai lehmä 1 n.y., sonni .(alle 2 v.) tai hieho 0,5 n.y., vasikka (alle 1 v.) 0,25
n.y., lammas 0,125 n.y. ja karitsa (alle 1 v.) 0,0625 n.y.
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