
Täytettävä huolellisesti selvällä käsialalla. Annettu-
jen tietojen tulee olla totuudenmukaisia. Väärien
tietojen antamisesta rangaistaan.'
Kortteja el saada anoa mm. henkilölle, joka on
puolustuslaitoksen muonassa Hai ulkomailla yli 14
vuorokauden ajan.

KH-lomake N:o J 362.
Kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Myönteisissä
tapauksissa on vastattava "kyllä", kielteisissä ta-
pauksissa "ei" tai merkitsemällä vastauksen koh-
dalle viiva, mikäli kysymys ei edellytä muunlaisen
tiedon antamista.

OSTOKORTTIHAKEMUS N:ol
A. OMAVARAIS-, MUONA- Y.M. EDUT:
1) Kuuluuko hakija ruokakuntaan, jolla on ollut viljelystä kesällä 1946 tai jolle on

annettu siemenviljan ostolupa taikka jolla on karjaa (karjaan luetaan myös ns.
talouseläin)? *) '. •. Vastaus:

i ,

2) Kuuluuko hakija eläkeläisen ruokakuntaan? .'. Vastaus:
3) Kuuluuko hakija muuhun ruokakuntaan, jolla on oikeus saada ostokortitta elin-

tarvikkeita (esim. meijeristä)? Vastaus:
Jos vastaus johonkin edelliseen kysymykseen on myönteinen, on lisäksi täytet-
tävä myös ostokorttihakemuslomake N:o 2 yhtenä kappaleena koko ruokakunnan
puolesta. I

4) Kuuluuko hakija viljelmällä vakinaisessa palveluksessa olevan sellaisen muona-
mielien ruokakuntaan, jolla työsopimuksen mukaan on oikeus saada maitoa vil-
jelmältä ja senvuoksijanoo maatilamaitokorttia? Vastaus:
(Seuraavaan kysymykseen ei vastata, jos vastaus edelliseen on kielteinen.)

Viljelijän nimi:
5) Hankkiiko asianomainen viljatuotteita viljelmältä ja senvuoksi anoo, sovittuaan

asiasta viljelmän haltijan kanssa, maatilalcipäkorttia? Vastaus:
fteuraavaan kysymykseen ei vastata, jos vastaus edelliseen on kielteinen.)

Viljelijän nimi:
<) Onko hakijalle varattu lihaa omaa kulutusta varten nyt käytössä olevien liha-

korttien voimassaoloajan jälkeiseksi ajaksi? (ostokorteilla hankittua lihaa ei oteta
huomioon) . Vastaus:
(Seuraavaan kysymykseen ei vastata, jos vastaus edelliseen on kielteinen, taikka jos asian-
omainen kuuluu ruokakuntaan, jolla on ruokinnassaan nautaeläimiä ja lampaita yhteensä
vähintään 2 nautayksikköä tai useampia kuin yksi sika taikka saa poronlihasta tarvitsemansa
lihan.)

Kuinka pitkäksi aikaa lihaa on varattu?

Vastaus: ...
päivään kuuta 194 asti.

LÄÄKÄRIN- YM. TODISTUKSET: Onko kh-lautakuntaan jätetty lääkärin-,
kätilön- tms. todistus, jonka perusteella hakijalla on edelleen oikeus saada ylimää-
räiseen annokseen oikeuttavia ostokortteja? Vastaus:
(Seuraavaan kysymykseen ei vastata, jos vastaus edelliseen on kielteinen.)

Mikä on peruste ylimääräiseen annokseen? Vastaus:
(esim. sairaus, raskaus, imettäminen)

(Jos tällainen todistus on aikaisemmin annettu toiselle kh-lautakunnalle, on siltä
pyydettävä selvitys todistuksen sisällöstä tai uusi asiaa koskeva todistus liitettävä
hakemukseen.)

C. SUURPERIIEISTEN ERIKOISEDUT: Anooko hakija suurperheisille myönnettyä
etua? (Sen edellytyksistä on selostus kh-lautakunnan kuulutuksessa tai saadaan tiedot.
kh-lautakunnasta.) Vastaus:
(Jos vastaus on myönteinen, on hakemukseen liitettävä kh-lautakunnan vaatima
selvitys perheen yhteydessä olevista vähintään neljästä lapsesta.)

PUOLUSTUSLAITOS: Anooko hakija, vaikka on puolustuslaitoksen palveluk- ,

sessa, ostokortteja elintarvikkeiden hankkimista varten, koska hakija on omassa muo-
nassa? Vastaus:

tus siitä, että hakija ei saa puolustuslaitokselta muonaa.)
(Jos vastaus on myönteinen, on liitettävä mukaan joukko-osaston komentajan todis-

') Tällaiseksi omavaraisruokakunnaksi katsotaan myös ruokakunta, jonka päämies johtaa viljelystoimir.taa
tai karjataloutta sellaisella viljelmällä, jolla ei ole viljelijän omavaraisruokakuntaa taikka jonka tai jolla
olevan karjan omistaa yhdyskunta tai yhteisö,

KÄÄNNÄ!



iiiiom.l Toisella puolella olevat Kysymykset!
Kh-lautakunU täyttää
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Korttien antajan nimikirj.:

kortteja anoessaan Vi (— tupakkakdrtti) vai T|
ylelsostokorttl? Vastaus: '_ kortti

E. TUPAKKA: 1J Onko hakijalla nyt uusia osto-

2) Haluaako Vi, Vi vai Ys kortin?
(Vastataan niiden ohjeiden mukaan, jotka kansan-
huoltoministeriö korltijakclun yhteydessä erik-
seen tledoittaa.) Vastaus:- kortin'

'F. TYÖNANTAJAN TODISTUS: {Täytettävä C, DUI S lelpSkorttia
anottaessa. Aikaisempi todistus ei kelpaa»)

i) Työntekijän pääammatti: _

2) Teollisuusala, toimiala: ....—

3) Työsuhde alkanut / 18 ja on se katsottava j'*tk ""'°_ '

.tilapäiseksi
(tarpeeton ylipyyhittävä).

/...: 194...., :...... -

työnantajan allekirjoitus '

Jos työntekijä on Itsenäinen, lunden luotettavan henkilön todistus:

'. .:w '.
;

nimi . ' nimi

■osoite osoite

Huom.l Ammattinimitykset kansanhuoltoministeriön ammattlluet-
telon mukaan. —« Sivu-, yli- ja'ylityötä el oteta huomioon.

sen henkilön suku- Ja etunimet, jolle kortteja anotaan (kirjoitettava selvästi)

miespuolinen/naispuolinen
(tarpeeton ylipyyhittävä)syntymävuosi päivä kuukausi

työ, ammatti tai toimi

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

kunta, jossa saanut ostokortit edellisenä kortti) akelus»»
Edelläolevat tiedot vakuutan oikeiksi:

j.:..'..... m..
ruokakunnan päämiehen allekirjoitus

(Täytetään ostokortteja vastaanotettaessa, mikäli kansanhuoltolautakunta niin
vaatii):

Kuittaan saaneeni viereen merkityt kortit, / 194

yht kpl ...X
Kh-lautakunnan merkintöjä:
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