
KH-lomake N:o E 191.

Tilitys on tehtävä kahtena kappaleena, jotka molemmat on esitettävä pai-
kalliselle kansanhuoltolautakunnalle. Toinen kappale jää kansanhuoltolauta-
kunnalle liitteineen lukuunottamatta kuitenkaan puolustuslaitoksen antamia
tosikkeita. Toisen kappaleen meijeri lähettää puolustuslaitoksen antamien to-
sikkeiden mukana ja kansanhuoltolautakunnan todistuksella varustettuna
maitotaloustuotteiden keskusliikkeelle.

Selvitys meijerin ja sille säännöstelymääräysten mukaisen selvityksen tekevien hankintaliikkeitten kuun
oikana vuonna 194 hankkimista, valmistamista, luovuttamista ja varastossa olevista maitotaloustuotteista.

A. Meijerin itse hankkimat, valmistamat, luovuttamat ja sen varastossa olevat maitotaloustuotteet.

(meijerinnimi)

Maidon hankinta:
1. Kuukauden 1 päivänä oli varastossa:

kuorimatonta maitoa litraa 1 )

kermaa (8 —10%) 1 eli maitona „

(muunnetaan maidoksi kertomalla luvulla 2)

kermaa ( %) kg eli maitona ~

(Muunlainen kuin edellä mainittu kulutukseen myytä-
väksi sallittu B—lo % rasvaa sisältävä kerma muunne-
taan tässä ja alempana maidoksi siten, että rasvakilojen
määrä kerrotaan luvulla 27)

2. Kuukauden aikana vastaanotettu suoraan karjan haltijoilta,
toisilta meijereiltä tai kauppaliikkeiltä:

kuorimatonta maitoa ~

kermaa (8—10 %) 1 eli maitona (2 X kerman
määrä)

~

kermaa ( %) kg eli maitona ~

(Maidon lähettäjille annettujen vastaanottotodistusten
jäljennökset seuraavat tämän mukana.)

Yhteensä litraa

Maidon käyttö:
a) kulutusmaidon vakauttamispalkkioon oikeuttavaa maitoa:

3. Kulutukseen luovutettu:
kuorimatonta maitoa sellaisenaan litraa

„ „
homogenisoituna

„

kermaa (8—10 %) 1 eli maitona (2 X kerman
määrä)

(Ostokortin kupongit ja ostoluvat seuraavat tämän mukana.)

4. Puolustusministeriön leimalla varustettua ottotodistetta vas-
taan

• b) maitoa, josta kulutusmaidon vakauttamispalkkiota ei mak-
seta:

5. Luontaissuorituksena henkilökunnalle luovutettu
(Oheisen luettelon mukaan.)

6. Käytetty voin valmistukseen (kerma muunnettuna maidoksi)

7. Käytetty juuston valmistukseen
8. Vastaanottotodistusta vastaan (mukana vastaanottotodistus-

ten A-kappaleet)

(postiosoite)

Kansanhuoltolautakunnan merkintöjä:
Maidon hankinta:
2. Maidon vastaanottotodistusten

B-kappaleita kpl. vastaten 1, kg

• Yhteensä kpl. vastaten 1, kg

Maidon luovutus:
3 M ostokortin tilauskuponkeja .. kpl. vastaten 1
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4. Puolustusministeriön leimalla
varustettuja ottotodisteita „

8. Maidon vastaanottotodistusten
A-kappaleita

„ „ „

Yhteensä kpl. vastaten 1.
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litraa å 1/11 (1/21)= mk

9. Varastossa kuukauden lopussa

10. Mittatappio

(Kulutusmaidon vakauttamispalkkion määrä.)

Meijerivoin valmistus:
Yhteensä litraa

11. Voita oli varastossa tai matkalla keskusliikkeelle kuukauden
1 päivänä kg

12. Kohdassa 6 ilmoitetusta maitomäärästä saatu voita ~

13. Kohdassa 7 ilmoitetusta maitomäärästä saatu heravoita ~

Yhteensä kg

(Maidon keskirasvapitoisuus %)

(Maidon menekki voikiloon oli kg)

(Rasvakilosta saatu voimäärä oli kg)

Meijerivoin luovutus:
a. Meijerivoin vakauttamispalkkioon oikeuttavaa voita:

14. Maitotaloustuotteiden keskusliikkeille ostokuittia vastaan, tai
keskusliikkeen määräyksestä paikallisille vähittäiskauppa-
liikkeille (saadut ostokuitit seuraavat tämän mukana) kg

15. Puolustusministeriön leimalla varustettua ottotodistetta vas-15. Puolustusministeriön leimalla varustettua ottotodistetta vas-
taan

Meijerivoin luovutus: Kansanhuoltolautakunnan merkintöjä:

14. Meijerivoin ostokuitteja:
Voinvienti-os.uusliike Valio r.l:n kpl. vastaten kg
Centrallaget Enigheten m.b.t:n ..

'
„ „

Ålands Centralandelslag m.b.t:n. .

Yhteensä kpl. vastaten kg

15. Puolustusministeriön leimalla
varustettuja ottotodisteita . .. kpl. vastaten kg

16. F-ostokortin kuponkeja
„ „

VJi ?» jj )> ,j ~
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Yhteensä kpl. vastaten kg

(Ottotodisteet seuraavat tämän mukana.)

16. Ostokortin kuponkia ja ostolupaa vastaan „ kg å 20/— (22/—)=mk
(Meijerivoin vakauttamispalkkion määrä)

J) Kilomäärät muunnetaan litroiksi kertomalla luvulla 0.97.



b. voita, josta vakauttamispalkkiota ei makseta:
17. Ilman korttia:

Maidon lähettäjille oheisen luettelon mukaan kg

Henkilökunnalle oheisen luettelon mukaan

18. Varastoon jäi tai matkalla keskusliikkeelle oli voita kuukau-
den viimeisenä päivänä ~

19. Painoeroa valmistus- ja luovutuspunnitusten välillä „

Yhteensä kg
.

Juuston valmistus:

20. Juustoa oli varastossa kuukauden 1 päivänä:

laJi: kpl kg *

" " "

• : " "

21. Kohdassa 7 ilmoitetusta maitomäärästä tehty juustoa:

laji: kpl kg *

)> >> >>
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(Maidon menekki juustokiloon oli

kg) Yhteensä kpl kg

22. Painohäviö varastoinnin aikana % eli yhteensä kg

Kansanhuoltolautakunnan merkintöjä:

T. ,.Juuston luovutus:

23 Juuston ostokuitteja:

Voinvienti-osuusliike Valio r.l:n kpl. vastaten kg

Centrallaget Enigheten m.b.t:n „ „ „

Maamiesten Kauppa Oy:n „ „ „

Reinhold Smeds & Co:n „ „ „

Yhteensä kpl. vastaten kg
~

Juuston luovutus:

23. Maitotaloustuotteiden keskusliikkeelle tai

a. Juuston vakauttamispalkkioon oikeuttavaa juustoa:

juustotukkuliikkeelle ostokuittia vastaan kpl kg kg å 10/— (11/—)=mk
(Ostokuitit seuraavat tämän mukana.)

Yhteensä kg

24.

b. Juustoa, josta vakauttamispalkkiota
ei makseta:

}1

25.
J>

26. Varastossa oli juustoa kuukauden viimeisenä päivänä:

*?laji: „ kg*

>) >)
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Yhteensä kpl kg

Meijerin kotivoin hankinta:

27. Kotivoita meijerin varastossa kuukauden 1 p:nä kg

28. Meijeri hankkinut sille maitoa toimittaneilta karjan haltijoil-
ta vastaanottotodistusta vastaan kotivoita kuukauden aikana

kg

»)

)>

(Juuston vakauttamispalkkion määrä)

•K

(vastaanottotodistusten jäljennökset seuraavat tämän mu-
kana)

))

*
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29. Meijeri on hankkinut vähittäiskauppaliikkeiltä

lukuun
(maitotaloustuotteiden tai kotivoin keskusliikkeen nimi)

ostokuittia vastaan ~

Yhteensä kg

Meijerin hankkiman kotivoin luovutus:

30. Siirretty edellä kohdassa 29 mainitun keskusliikkeen varas-
toon kg
(lähetysilmoitusten jäljennökset seuraavat tämän mukana)

Luovutettu edellämainitun keskusliikkeen lukuun:

Ostokortin kuponkeja vastaan „

Ostolupaa vastaan „

Lähetysilmoituksen nojalla vähittäiskauppaa harjoittaville
liikkeille ~

Puolustusministeriön leimalla varustettua ottotodistetta vas-
taan „

~å 19/— (21/—)=mk
(Kotivoin vakauttamispalkkion määrä)

Kansanhuoltolautakunnan merkintöjä:
Meijerin kotivoin hankinta:
28. Meijerien antamien vastaan-

ottotodistusten jäljennöksiä kpl. vastaten kg

Yhteensä kpl. vastaten kg
Meijerin hankkiman kotivoin
luovutus:
30. F-ostokortin kuponkeja kpl. vastaten kg

q
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Ostolupia
„ „ ~

Puolustusministeriön leimalla
varustettuja ottotodisteita „ „

Lähetysilmoitusten jäljennök-
siä „ „ „

Yhteensä kpl. vastaten kg

Kansanhuoltolautakunnan merkintöjä:
ankinta:
mien vastaan-
jäljennöksiä kpl. vastaten ke

(Ostokortin kupongit, ostoluvat, lähetysilmoitusten jäljennök-
set ja ottotodisteet seuraavat tämän mukana.)

31. Varastoon jäi kuukauden viimeisenä päivänä kotivoita
32. Mittatappiota

JJ

)J

Yhteensä kg

* Tähdellä merkittyjen kilomäärien kohdalle voidaan merkitä keskimääräinen
arvio



B. Yhdistelmä meijerille säännöstelymääräysten mukaiset selvitykset tehneiden kauppaliikkeiden karjan haltijoilta hankkimista, valmistamista
luovuttamista ja varastossa olevista maidon ja kotivoin määristä.

Maidon hankinta:

Ib. Kuukauden 1 p:nä oli meijerille selvitykset tehneiden han-
kintaliikkeiden varastossa yhteensä: .

kuorimatonta maitoa litraa l)

kermaa ( %) 1., eli kuorimattomaksi
maidoksi muunnettuna (muunnetaan kuorimattomaksi
maidoksi siten, että kerman sisältämien rasvakilojen
määrä kerrotaan luvulla 27)

j)

2b. Hankittu ostokuiteilla karjan haltijalta kuorimatonta mai-
toa yhteensä

Yhteensä litraa
Maidon käyttö:

a) maitoa, josta anotaan kulutusmaidon vakauttamispalk-
kiota:

Kansanhuoltolautakunnan merkintöjä:
Maidon hankinta
2b. Kuorimattoman maidon osto-

h

3b. Kulutukseen luovutettu yhteensä

!

Ostokortin kuponkeja vastaan litraa
Ostolupia

)>

(Ostokortin kupongit ja ostoluvat seuraavat tämän mu-
kana)

4b. Puolustusministeriön leimalla varustettua ottotodistetta
vastaan „ litraa å 1/11 (1/21) =mk
(Ottotodisteet seuraavat tämän mukana.)

I kuitteja .

Maidon käyttö

b) maitoa, josta kulutusmaidon vakauttamispalkkiota ei
erikseen makseta:

jj

sb. Meijerille vastaanottotodistusta vastaan (kerma muunnet-
tuna maidoksi)
(Meijerin antamat vastaanottotodistukset seuraavat tämän
mukana.)

6b. Käytetty kotivoin valmistukseen
7b. Varastossa kuukauden lopussa (mahdollisesti varastossa

oleva kerma maidoksi muunnettuna)
Bb. Mittatappio

J)

JJ

Yhteensä litraa

(Kulutusmaidon vakauttamispalkkion määrä.)

Kotivoin hankinta
9b. Kuukauden 1 p:nä oli karjan haltijalta hankittua ja liikkei-

den itse valmistamaa kotivoita hankintaliikkeiden varastos-
sa yhteensä

laatuluokkaan I kuuluvaa kg kg
II

10b. Kohdassa 6b ilmoitetusta maitomäärästä saatu voita
llb. Hankittu ostokuiteilla kotivoita karjan haltijoilta yhteensä

laatuluokkaan I kuuluvaa kg

J»

jj

II „ „

(Ostokuittien B-kappaleet seuraavat tämän mukana.)

Yhteensä kg

9b—llb kohdissa ilmoitetun kotivoin luovutus:
12b. Myyty ostokortin kuponkeja vastaan kg
13b. Myyty ostolupia vastaan „

14b. Puolustusministeriön leimalla varustettuja ottotodisteita
vastaan ~"

(Ostokortin kupongit, ostoluvat ja ottotodisteet seuraavat
tämän mukana.)

15b. Myyty kotivoin keskusliikkeelle tai (meijerin välityksellä)
maitotaloustuotteiden keskusliikkeelle ostokuittia vastaan ~

(Ostokortin kupongit, ostoluvat ja ottotodisteet ja ostokuitit '
seuraavat tämän mukana.)

16b. Hankintaliikkeiden varastoon jäi kuukauden viimeisenä
päivänä yhteensä

„

17b. Painohäviö „

Yhteensä kg

kpl. vastaten 1.
litraa

3b. Mj ostokortin tilauskuponkeja kpl. vastaten 1.
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4b. Puolustusministeriön leimalla
varustettuja ottotodisteita . ..

sb. Maidon vastaanottotodistuksia >»

Yhteensä kpl. vastaten 1.

kg å 19/— (21/—)=mk

(Kotivoin vakauttamispalkkion määrä)

Kotivoin hankinta: Kansanhuoltolautakunnan merkintöjä:
llb. Kotivoin ostokuittien B-kap-

paleita kpl. vastaten kg
Kotivoin luovutus:
12b. F-ostokortin kuponkeja kpl. vastaten kg

G- ~ ~ „ „ ~

Sj- „ ~ „ ~ ~
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13k Ostolupia
14b Puolustusministeriön leimal-

la varustettuja ottotodisteita „ „ „

Keskusliikkeiden kotivoin
ostokuittien A-kappaleita „ „ „

keskusliikkeen nimi:
" "

" " "

Yhteensä kpl, vastaten kg

4 Kilomäärät muunnetaan litroiksi kertomalla luvulla 0,97.

TILASTOTIETOJA.

Meijerin nimi
Allaolevat tiedot koskevat selvityskauden

Keskirasvaisesta I lk:n maidosta maksettu hinta
vakauttamispalkkioineen

Meijerin saamat vakauttamispalkkiot maitomeije-
rissä

Kermameijerin saamat vakauttamispalkkiot rasva-
kiloa kohden

edellistä kuukautta eli

mk/kg
mk/l

mk/kg 1,

mk/l

Meijerin maksama maitotili ilman tukipalkkioita
yhteensä -

Rek. N:o

kuuta 194

Kansanhuoltoministeriön merkintöjä:

mk/rkg

mk

Vastaanotettu maitomäärä 1

Meijerin maksamat maidon hankinnasta aiheutuneet
kuljetuskustannukset yhteensä mk

Hankitun kotivoin määrä %

Tuottajille palautettu kuorittua maitoa „

i-% maidon hinta

Myyty kulutusmaidoksi

mk/l

Maidon tuottajalle palautetun kuoritun maidon hinta mk/l

1

Valmistettu voita kg

.

Valmistettu juustoa kg

a) Meijerin omille maidontuojilleen maksamien tukipalkkioiden yhteen
laskettu määrä jaettuna meijerin vastaanottaman maidon määrällä, (vähit-

täismyymälöiden palautusmaitoja lukuunottamatta).



ja omantunnon kautta

16b. Edellä kohdissa 16—17b olevaan yhdistelmään sisältyvät seuraavien hankintaliikkeiden selvitykset:

a) Kuorimattoman maidon hankintaliikkeitä:

b) Yksinomaan kotivoin hankintaa suorittavia kauppaliikkeitä:

eli yhteensä hankintaliikettä, joista kuorimattoman maidon hankintaliikkeitä kpl.

C. Lisätietoja vakauttamispalkkioiden maksamista varten.
Onko meijerillä tarvittavat välineet maidon punnitsemista tai mittaamista varten? Vastaus

„ ~ ~ laitteet maidon laadun ja rasvapitoisuuden määräämistä varten?
„ „ ~ ~ „ jäähdyttämistä varten?
„ „ maidon pastöroimista varten höyrykattila ja muut tarvittavat laitteet? ..

~ „ laitteet veden kuumentamista varten? (|

~ „ separaattori? n

„ „ tarvittavat laitteet voin tai juuston valmistamista varten? n

„ „ edellä tarkoitettujen laitteiden käyttämiseen tarvittavan ammattitaidon omaava henkilöstö? ..

„ „ maidon vastaanottamista varten erityinen huoneisto?
Onko allekirjoittanut meijeri maidonmyyntiosuuskunta tai muu sellainen laitos, jonka toiminta käsittää pääasiallisesti maidon keräämisen kar-

jan haltijoilta sen edelleen toiseen meijeriin toimittamista varten?
Mihinkä meijeriin maito lähetetään?

;j

Onko meijerin toimesta tutkittu karjan haltijoiden meijerille selvitykset tehneille kuorimattoman maidon hankintaliikkeille luovuttaman maidon
rasvapitoisuus „

Montako kertaa kuukauden aikana edellä tarkoitetut rasvapitoisuusmääräykset on suoritettu
._

Ovatko meijeri ja sille säännöstelymääräysten mukaiset selvitykset toimittaneet kuorimattoman maidon hankintaliikkeet noudattaneet vastaan-

ottamansa maidon hinnoittelussa kansanhuoltoministeriön vahvistamaa maidon rasvapitoisuuteen ia säilyväisyyteen perustuvaa

laatumaksutapaa? „

Edelläolevan selvityksen mukaisesti meijeri anoo vakauttamispalkkioita seuraavasti:
Kulutusmaidon vakauttamispalkkiota yhteensä litralta å 1/11 ( 1/21)= mk
Meijerivoin „ „ kilolta „ 20/— (22/—) ==

„

Juuston „ „ ~ „ 10/— (11/—)= „

Kotivoin „ „ „ „ 19/— (21/—) =
„

Yhteensä mk
Tästä määrästä on ennakolta maksettu:
Kohdassa 14 mainitun meijerivoin osalta kilolta a 20/— (22/—) =mk

23 „ juuston osalta „ „ 10/— (11/—) =

„

D. Yhdistelmä.

Kansanhuoltolautakunta on tämän selvityksen tarkastanut ja todistaa tämän mukana
vastaanottaneensa säännöstelymääräysten mukaisia tosikkeita edellä ilmoittamansa määrät,
sekä todennut, että meijerin henkilökunnalleen ja maidon lähettäjille luovuttamaksi il-
moittamat voin ja maidon määrät ovat voimassaolevien säännöstelymääräysten mukaiset.

/ 194.

Jäännös mk

(Kansanhuoltolautakunnan leima ja allekirjoitus)

Annetut tiedot todistetaan oikeiksi kunnian

kuun p:nä 194

(Meijerin leima ja toiminimen allekirjoitus)


