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TTieiSja taajafijläijiSjä jenbuiSja HSopjanmaata, Satafuiuaa, 

SSarfinaiSsSuomea ja lluSmaata jputiji jo 1880=(umun testin 
maipcilla jotenfin litfiiifaSja määrin tamallijcSti joutuu pfjitljijeu 
pentilöu pienemmällä pääomalta perustamia oStom ei jer eitä. 
'Jäpän tarfoituffecu ostettiin iijeimmiteu jofu manpcmpi ajuin= 
puotteuS, jiipen ajctcttiin feparaattori ja pöprpfoue ja fiten 
meijeriliife aitoi. ',’lni pannoin perustettiin tarfoitiitjeiiniufainen 
meijeri, joSja tänä ijlläpitäminen tarpeellista fiimouita ja noiu 
batiamiiien tunnollista järjeStpStä. Sitäpaitfi puuttui penfilöltä, 
jota ruptiji oStomeijcrin pernStami|cen, ufein tijllä jefä tarmittamaa 
pääomaa että riittämiä ammattitietoja, joufatäpbeit pän ei ajan 
pitfääu moinut tppbpttämällä taivalla fannattaa pritpStä. Seura- 
iiffena olifin monin paifoin, että panen oli pien määrin alentaa 
niinen maitobiutoja, fun meijerituotteista jäätiin puonot pinnat 
marffinoilla. 9ie, jotta pautfiivat maitoa meijeriin, eiivät puo; 
leStaan pitäneet mätiä, laSfimatfo (jproää ja puljbaSta maitoa 
(iiffcejecn, foSfa maiboSta mafjettiin jama pinta meijeriSfä, olipa 
pymää tai puouoa, eitä peiliä fiiS ollut mitään ppöttjä apferois 
mijeStaan läpettää ppmää maitoa meijeriin. Näitten meijerein 
omistajat foettimat pijötijä maanmiljelijöiStä niin paljon tuin 
mapbolliSta oli, eimätfä janotun tarfoituSperän jaatouttamifeffi 
aina niin tartfaau matinneet feinojafaau, ja maanmiljclijät puo= 
leStaan apferoitjimat ijfjiuomaan moibatjeen panttia meijenin 
juuret määrät maitoa eimätfä jauottamaSti pitäneet liifua niintä 
laatuista tamara oli. CStomeijereiSfä malinistcttu moi olifin 
jentäpben jäännöllijeSti palpaa ja alaairmoiSta ja faupaSja oli 
je aina merrattain puonoSja maiueeSja.
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Sanotut luirljeet ja pnnneellijniibei, jotta otnvat niin jelmään 
(jnoinattamia enjiminäijiSjä oStomeijereiSjä, oivat tänä (jetfenäfiii 
mielä nieintpain tämänlaatuisten meijerein tnntoinerffinä maaS= 
jännite. 'Jämä ajianlaita outin jo fynnljttänijt tijljtpniättönnjljttä 
jefä meijerien omiStajiSja että ntaanmiljelijöiSjä, etentin tätä 
injfiiä, jolloin maaniviljelijät aljtaitten aitoin talia omat pato; 
teint ryhtymään nnjiin ponniStnffiin jaaivntiaafjecn niin juurta 
»voittoa tain jninfin crilaahiijiSta, pienistä amnnläljteiStään. 
^oljjanntaan ivoinivalmiSnifien iviimc mnofina Ijnomattatva la: 
maantinnincn riippuu epäilemättä ntnrefji ojaffi jätä, ctteiivät 
oSromeijerit ole maineet täyttää mitä enfin Inpajiivat.

Samaijet epäfoljbat olimat mäljäiStä loarljcmmin (juomat: 
tornia XanSfaSjafin, miSjä oStoincijcreitä fojolta perustettiin 
lsso:(nmnn ahtSja. SanotnSja maaSja oiivallettiin ennen pit? 
tää, enennät oStomeijerit »vastanneet tarfoitnStaan, josta jijijStä 
niiben fijaan alettiin perustaa n. f. o jiiiiSmeijcrcifä. Ji: 
(anontiStajat, mnonamäfi, itjellijet ja uinut Ijenfilöt tiljeämmin 
ajnntSja jenbitSja, joilla oli ijffi talji njcampi (efjinä ja jotta 
talitoimar läljettää maitoa meijeriin, päättävät perustaa mci: 
jerinfjtiön, joSja tutin iaiji ojnntenja moitoSta 
jen mutaan, tuin ta-paljo ja tn in ta Ijpivää maitoa 
oli lian f finni n l) te i ie e n liiffcejeen. Sellaisten ijtjti: 
öinen ojaffaiffi pprfimät etenfi pienemmät maaniviljelijät, jotta 
olimat enimmin tärjineet oStomeiierien majaivaiinnfjiSta. ystje 
meijerin rafennnfjet reljtiin tamallifeSti (ainaraljoilla (fatjo X 
liitua), jpystä eitä ijljtiömiefjet itje eimät olleet raljamieljiä, 
ionfatäljben l)e ijljtiötä pernStaeSjaan tijfenimät feräämään fotoon 
main mäljäifcn raljaiiimman. lainatut raljat mafjettiin mätii: 
telien mitofi nmobelta tafaifin meijerin moittoraljoiSta, jonfa: 
täliben ei tjljtiömielnllä ollut läljeS mitään tuntumia menoja faa= 
baffeen meijeri rafennetnfji ja fijnStetnfji. SanSfan ofnnSmeijcrit 
omatfin niin janoaffemme oinain itfenjä rafentamia.

Mnten tästä jclitpffeStä felmiää, omat ojiinSincijerit fiis 
merfittämiä fiitä, että itje maibonljanffijai (oiaffaat) omistamat 
foto liitteen ja iifunomaiieSti jäämät jiitä fertpmän moiton. 
Apeitä faiffia eläfinnää jama (jarraStnS jaabafjccn meijeristään



jääntönä,

iuälirehn= 
m. tallit,

inahbollijiniman felmollifia tuotteita, ia ienpätäfjben lie jnnresti 
ahferoitjematfin hpmän ja puinaan ntaibon lähettämistä ineije; 
riin. Cnto rahamies ei jäämittä etuja maanmiljelijäin ponniS; 
ntfjiSta, maan foto moitto lanfeaa niille, joilla on fnliinfeja 
rantain niotteiben hanffimiiefii. iU?aibonhanffijat elivät nniöS; 
tään färji perheellijeen talouteen ja majiffain faSmattamijecn 
tavoittaman matoon puutetta, fosta jääntönä on oinnsmeije; 
reisjä, eitä ojaffaat ottamat tafaijin fnoritnn matoon.

Mäntät oinnSmeijerit omat, fnten otafjnttamiSja olifiit, 
Juuresta määrin parantaneet pienten maanmiljelijäin taloubellisia 
tantan. Möpljät inaanmiljelijäi, joilla on main 1 tahi 2 lehmää, 
laamat tällä tamoin maitoina marmasti nutybptji fohtnnlineSta 
hinnasta, jota on (asfettn tamaran lipmpljben ja rasmamoiman 
mutaan, .vie laffaamat tuhlaten fäpttämästä maitoa fobeisiaan 
ja ponnistelemat tarmoina tafaa antaafjeen (elimilleen mitä hno= 
lelliiinta Ijoitoa. t\Keijerin maStafirjaäta, joljon meijeriin lähes 
tetty maito jota päimä merfitään, moirnat he lehvään itäljbä 
päimittäiSten tulojen jota aleneman tahi tarttuman aina jen 
miltään mitali jaottamat nipistää talonbesja toimittaman matoon 
määrää jetä jättää meijeriin parempaa tai huonompaa tamaraa. 
3a paini tätä jofapäimäistä tuloa laamat he lijäfji mnoben 
lopulla njein lanpen jiuiren ojnnben i)()tepestä moifoSta. "Jiäihin 
etuihin tulee lijäfji mielä jefitt joitta, että ojaffaat hpmin hai 
maSta jäämät ostaa niaanmiljelnfjesjä farmittamat 
aineet, fcinotefoijet lannoitiisaineet, maitoastiat n. 
jiipstä että itämät ostetaan pljteijesti ja tnfnttain.

3nnri jiitä ippstä, että ojnnsnteijereisjä on 
että ne, jotta fjanffimat raafatiiotteet, itje omat ojaffaita ja 
tietysti foettamat parastaan jaattaafjeen ne parhaanlaatnijifji, 
moibaan näisiä meijereisjä malmistaa paljoa parempaa ja iäilp; 
mäijempää muita tuin ostomeijereisjä. (Srään ctemän tansfalaijen 
meijerisiin lanjnnnon mutaan laSfemat ojniiSmeijerit liiffeejecn 
„juuret määrät jamanlaatniSta ja hienoa maita", josta mätien 
taan hpmät hinnat.

'Jciinfnin tästä tyhpestä ejitpfjestä jetminnee, nojautumat 
lanSfanmaan oinnsmeijerit termeille ja Inonnollijille perustut;
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fille, ja oivat ne fantaneetfin jainien rnnjaita Ijebeliniä. 9Bii= 
meiSten miiojien afjtaat otot oivat pafottanect maanmiljelijöitä 
micläfin jiinremmalla innolta ja (jarraStnfjclla ryhtymään tähän 
uuteen itnianfjcen nyfyajaii meijeritoimen alalla; tätä iiijfyä 
löytynee 'XanSfaSja noin 1,500 ojniiSmeijcriä, joitten järjeS» 
tämijeeii on täytetty iväljintään 25 miljoonaa marffaa.

(Epäilemättä ojuuSmcijcrit erittäin burnin jomeltnmat pe; 
riiStettamifji meibäntin maafjamine, joSja on niin paljon ja pää; 
omasta föyljiä pieniä maanmiljelijöitä. .sjarmalitfuijiSta let)= 
mistä jäämästään inaiboSta on Ijeillä nyt enimmiten Ijyioiii 
mäljäijet tulot, ja ivoista, jota malmiStetaan pienillä tiloilla 
mullit jemiSja aljtaiSja ja cpäcbullijiS ja oloiSja, mafjetaan yleenjä 
alljaiiet fjinnat. ÖjiuiSmeijerit tarjoamat nyt näille pienille 
maanmiljelijöille juuria talonbcllijia etuja ja eriitäinfin turmaa 
oStomeijcricn omistajani mielimaltaijiintta ivastaan. Suureni; 
millä maanmiljelijöillämmetin moipi olla juuri hyöty rumeta 
ojaftaifji tällaijiiu ojiinSmeijereiljin, fosfa uiiben tjoitofnliimpt 
tietysti fäijivät melloista ljuofeammifji, tuin laita on, joS tutin 
fotjbaStaan jalostaa maitoa. (Erittäin jopimia omat ojuiiSmei; 
jerit taajafijläijisjä fenbnisfa.

i/opnfji pibämme ajianamme Ijuomanttaa, että itämät 
ojniiSmeijerit mälttämättömäSti fijjijivät fjljivää taljtoa maanmil= 
jefijöiSfä alistua ijfjteiStcn etujen ja {jarraStnfjien alle, loisten 
ijritijSten onnellinen päättyminen ebellijttää mältiämättömävti, 
että ojaffaat omaamat niin laajat ammattiticbot, että täijjin 
alijäivät, niiteillä meijerin täytyy olla rarfoitnfjenmntaijeSii ra= 
fettn ja fijnStettn jefä IjymäSjä fnnnoSja pibetty. $oS yljtiö; 
mieljei omat eripnraijia ja paitji jitä taitamattomia, joutuu toto 
yrityfjen menestyminen maaran alaijefji. —

läSjä firjaSja teljbään lyljyeSti jello jiitä, miten pnfjeeiu 
alaijia ojnnSmeijereitä on perustaminen ja Ijoiiamincn, jefä 
ojotctaan, miljin juniltaan ojniivineijeriyljtiön jääntöjä on laati; 
niinen. .StoSfa omasta maasta ei ivielä ole jaatamana tofcmnSta 
ojnnSmeijereitä foSfeiviSja ajioisja, on allefirjoittanciben ollut 
paffo ejifiimanaaii täyttää pääajiallifeSti StanSfanmaan oloja 
janotulla alalla; fnitenfin olemme me focttaneet jnlfea pois
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fellaifia järjeStelpu foljtia, joita meillä olifi nialjbotoii panna 
toimeen, jetä tuettaneet rpljtpä eritpifiin Suomen olojen maatu 
miin mnntoffiin. (Epäilemättä on Suomen ofiniSmeijerijärje^; 
telinä ma§tcbe§ mielä enemmän poiffeema tan§fa(aifc3ta efu 
tumaltaan, mutta iniljintä juniltaan itämät poiffenffct tulemat 
läpiltään, jen moi ainoaltaan maStaincn fofemiiS tarfemmin 
näpttää.

9Jht§tiala§ja 1892.
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/tninfia on ofinisnuijm perusfettaroa ?

Uijlntt tul jetus» 
iiintfn.

SRiittäiuöäii 
maitoa.

Gnfinunäifenä ehtona perustettaman oiniismeijerin itiöttä; 
nurifuiiteen on, että meijeri rafennetaan iellaiieen ieiituint, josfa 
maitoa on jaafamana riittämin määrin. $0$ maiboniaanti on 
uintia, noniemat meijerin lapttöfnstannnfjet liian falfiitfi. 23ähin 
maitomäärä, mitä moipi oifenitaa perustamaan ojnnsmcijerin, 
armeliaan Aanvtasja oleman 200 lehmän tuottama maito. Sini; 
tentin fäpmät fnstannnfiet filloinfin jofieenfin falleitji. lii ole 
taintaan mälttämätöntä, että fnnria fartanoita on ojnusmeijerin 
läljeijphbesjä; ^anslasia näfee niein iellaiiia meijereitä peritä 
tetnn pljinomaan pienten maanmiljelijäin ja itjellistcn tarjastoja 
marten.

Vlfema on innresta merfiiptiestä mpösfin maibon fnljetnb 
jelle. Sentäljben on Ijnomattama, että meijeri rafennetaan fitji 
tiheään aintnlle jenbnlle, ettei maibon tnljetnS meijeriin ja tieltä 
tafaijin täi) liian talliiffi. Giimertfinä fiihen, fninfa talonbelli; 
jesja inbteesia tärfeätä on, eitä maibonhanftijat ainmat lähellä 
meijeriä, mainittatoon, että liiljetiismafiot 100 f ilosta maitoa 
eräästä 'Xansfan oinnsmeijerisiä noniemat fcstimäärin 30 a 40 
penniin, tnn toiien läl)eiii)i)besiä oleman oinnsmeijerin on patio 
mafiaa festimäärin l marffa 40 penniä lamasta maitomäärästä. 
— Sitä paitii ei ole jättäminen huomaamatta, että maito tappi 
bnonommafii pitemmän mattaa fntjetettaisia, iillä oiittain mai= 
fnttaa täristns paitalliiesti, oiittain on pilaaittnmiien mapholli: 

tultu- jims innrempi - etenti feiän aitaan. ^'Jiimefti mainitnstafin 
uemvot. jppstä on erittäin tärfeätä perustaa meijeri niin lähelle
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L'tfiuuc|i tiet* 
poSH pois* 

tcttaiun.

Öiiiuii maa* 
perä.

hanffijoita tuin mahbollista, innoieu maanteitten risieptfiin tubi 
mefistön marrolle, jota piltin (oitompanafitt ahavat banffijai 
moimat lähettää tamaranja.

2ittefnu maariiiottamalla faiftia näitä ieiffoja ohuismeb 
jerin periistamijeeii jopima ientii on feffitty, tulee paiffaa malis 
tosia meijerin rafeutamista marten ennen faiftia tartuta ien= 
raamia toimea ieiffaa:

l:o että maaperä on Ijpmä ja termeelliiten,
2:o eitä lasfmvettä fäypi helposti poistaminen, ja
3:o että puhbnsta mettä on riutiaasti faatamisja.
(illei meijerin ratentamiieeii aijottn pohja täytä enfino 

mäistä päävoittoa, on tniti mahdotonta ylläpitää meijeristä mäittä; 
mättämän tarpeellista puhtautta. x'sos rafennnsperä on huono 
ja fostea, fofoonhut meijeriin ja ien ympäristöön helposti lilaa, 
ja foto laitos maipnn ennen pitfää lofaan ja fiimottomniiteen. 
.Vnomattama on, eitä erittäinfi hieffamaa on pidettämä hymin 
iopimana perustana.

Gbelleeu tulee paitaa olla iellaijen, että meijerimettä fäypi 
helposti pois lähteminen: meijerirafeniius on ientähdeii niie= 
litimmiit tehtämä mäeiiftinimulle. Miiinfa njeiit huomaa tätä 
ttyfyä meijerientme ympäristöstä löyhfäämiä (ätäfföjä tahi mus; 
taa, hönrnämää, fosteata maata, josta ei millään tapaa falliita 
joytoja perustamana moiji lasten meitä pois, mitä on tobis; 
tiitiena fiibett, tainta mäljäu rntelä on tultu tajuamaan, fttinfa 
tärleätä lifaiien mebeti poistaminen on, jos mieli oifein har= 
joittaa meijeriufäyttöä. 011 (aittaa täybelliiien joljto
mebeti lasfemista marten lafiteiiiista n. j. .\jöganäs’in ptttfista; 
maan fen tätä pitää liian falliiita, moipi tulla toimeen aivo; 
ojilla, joita jota päirnä on perfaamiiien ja hllll()taniincn. 3älti; 
mäistä menetystapaa täyttäesfä on toimotnn tarfoitusperän jaa; 
mutiamijeti pääehtona, että ojisja on riittämäsri pubontsta. 
yaStumefi on johbeitama paitfaan, jota oit mähintään Itu» metrin 
pääsjä meijeristä, tahi myöstin poistetiama miturattiiihin, mcbeit; 
pitämiin fäiliöihin, joita omat mähintään 30 metrin pääsjä 
meijerirafeunutjesta ja muista aiuniista huoneiiffiSta fcfä mei= 
jerin faiiuosta. säiliöt omat ujein pnhbistettamat ja besinfioi;
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etäällä fnrjn- 
^iliastn, fito« 
lamvastn ia 
fenfaltaifista 
ratcnnuf jiSto.

^hitibaäta 
tuetta.

iikiftcrioitfi janotaan eräitä foiuin pieniä ja paljaan filniän näfc- 
inättömiä faSntcja. joista muutamat ivoiivai laattaa nesteitä j. m. f. matane 
maan ja fäpmääu.

tantat, i. o. jefoiteitaivat jollatiu aineetta, jota tappaa löytyivät 
Patterien j ja estää iiufia Pafterioita jyutymästä.

'^uptaan ja pytvätt meben puute taiffa jo jetin joitta, että 
meijerisjä täytny säästeliäästi täyttää tuetta, efjfäijee, tefeepä 
mielii malibottomafjilin taiten ajaiinutfaijeit mcijerinfäytön, jillä 
ivcttä ia ohuallista ivcttä tarivitaan alinomaa pyiviu fjoibetusja 
meijeristä. SBebcn ninffuiis tuottaa aitta ennemmin talji myös 
(lemmin jiimottomiuitta meijerisjä, ja jilloin tapailtiin, futen 
ujoin on huomautettu, että malmisieet tulemat feljuoja, olioon 
meijeri muuten perustetut, jijuStcttu ja jjoibettii tuulta huoletti: 
festi (jymänjä. Söettäljän toimitaan lattioin f)iiit()tomifceii, 
faifcnlaisteii tarmcfalujeii pejemijeen, pöyrytouccjcen — janatta 
janoon, faiffialle. £äpbemeji iomeltnn parpaiteu meijerin tar: 
peiliin, mutta niisiä jitä ei ole jäätämättä, täytettätööu pyivää 
faimomettä.

Maiivoa älfööu teptäfö itje meijeriin älfööntä liian lifetlc 
jitä, jillä jiitä moipi jyutyä juuria haittoja. Suuret määrät 
mettä, joita meijerisjä täytetään maibonjätteibeit ja muun je(= 
laijett poisyuulitomijeeii, mohuat jiiuä tapaufjeSja helposti jaa§= 
uittaa faimou; jellaijesja mebeSjä lufuijiii määrin löytyivät 
bafteriat moimat etinen pitfää myrfyttää parljaimmanfiii faimou. 
9J?eijerifaimoa ei jaa peittää tiimiillä taimella, ivaan tulee ilman 
aina mapaasti päästä jiiljen; muuten „mätänec" iveji, fäypi 
papanliaiuijefji ia cpätcrmeellijefji.

^Jieijeriä ei jaa millään elibolla rafentaa läljelle farjapiljaa 
ja jitolääivää, jillä niin ollen fäypi malibottomafji pitää ilmaa 
jiiuä puhtaana ja raittiina. Sifolääivää ei jaa löytyä 30 metrin 
jiiällä meijeristä. SBälisti ere()bytääii meijeriä perustaesja jiiuä, 
että je rafeiutetaati tviettämälle maalle, alapuolelle farjapiljaa ja 
lautajäiliöiä, jitolääivää talji (itäistä maataloa. flJioincii jopi= 
maton aiema ei tee ainoastaan lomin maifeatji ylläpitää fiimo= 
uita meijerisjä, maan moipi myöSfiu muuttua faifcllaistcu ivaa: 
raitisten tarttumasaineiben pejäpaifafji. itiinpä tapahtui ejim.
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HU iillä n m al
fan maan

tiestä.

HUiiliäincn 
puutuilta lai
tetaan nicijc- 
tiu tjmpärine.

'Jliittäiuän 
laaja raton- 
nustontti.

terran, että eräs eafjan meijeri (juottojen ympäristöjen totia 
tuli tuubin peiäfji, josta tarttunut lemiji lifijeiibiin mäestään, 
ja jiitä jyystä oli poliijin toimesta jufjettama.

CjiiuSmeijeri on, fiiten jo mainittiin, ratennetmma je((ai= 
jeen puittaan, joSja fiilfiiiieumot omat (jymät, mutta fuitenfiii 
on maroniinen perustamasta fitä liian (ifclle tillintietä, jillä 
jumiSaitaan panemat ajajat melfeiu alinomaa jen tomua liit= 
teelle, josta on haittaa jeu rnnofji, että paljon Iitaa moipi tmi; 
teutua meijeriin, ja myÖStiu jeu rnnofji, ettei meijeriaStioita moi 
pitää tuinnimaSja liitona mapaaSja ilmaSja, foSta ne jiellä 
tulemat Iitaan ja pölyyn. Cupa fuitenfin roälttämättömän tar= 
peelliSta, että Itemojella ja ajouenmoilla pääjee meijeriin, maan 
ylempänä mainittnin (jaiitaluutfien mälttämijefji tulee tien lähinnä 
meijeriä olla (ostetun fimillä ja mäljin ajetun.

Iijoista jyiStä on cbiiUiSta, että meijeriratennutfet jijait= 
femat läljellä merta talji muuta jymää mettä. ^JiiSjä mettä on 
riuijaaSti fäytettämänä, fäypi paljoa (jelpommatji ylläpitää pnl)ta= 
uita, ja jellaijeSra ajemaSta on paljo muitafin etuja teStiiuSliit; 
teen ja munii jiiljteeii.

(Sbclleen täytyy paiffaa maliteSja ojuuSmeijeriii rateilta; 
mistä marten muistaa, ettei tay laatuun ostaa liian aljbaSta 
tonttia; Ijcljtaarin ala lienee riittämä, fiitä filloin moibaan liito; 
(juoneet rateutaa fyllin etäällc meijeristä eitä ole tarmiS tuntea 
niitä niin peräti lifclle toifiaan, joilta otjcSfa myöStin jääpi tilaa 
pienemmän, meijerin ympärille perustettaman puutarljaii moralle, 
^ieni, jonta piintarfja monimiiotijine ruofjotetoineen ja paitoit; 
taifine penjaSryljmiiiecii ei tee ainoastaan meijerin litimä ympä; 
riStöä jiemäfji ja järjeStyfjellijetji, maan ebistää myöStin meije; 
riiu fiiiilumaii Ijeiitilötunuaii miiljtymiStä ja taimuttaa jintresja 
määrin jeu mieltä ja (jatiia puhtauteen ja jomiiutccu. ^äljinuä 
mcijerirafeiinuSta ei jaa olla forfeita puita, nämä tmi liiatji 
falmefjtijimat ja eSiäijimät matoa tarmittamaSja määrin pnljbiS; 
tamaSta (juonciSja löytymää ilmaa.



II.

/tutitfui on ofuusineijeri rafunnettaiva ja fifao- 
feftaiua ?

tMjjnpiivroS. Säsjä foljbin on äijin (jnomattama, että jopiiva meijerin 
pohjapiirros on (jaufittama.

Ainien jo mainittiin, on maaSjammc ujeita mcijereitä pe: 
rustetin manljoiljin ajmn()iioitenfjiiu ja jenfaltaijiin (jnoiieiStoiljiii, 
jotta taitti juuremmaSja talji iväljemmäsjä määräSjä omat janot: 
imin tarfoitufjecn jopiniattomia. ?a juuri meijeriiarpeita marten 
tefjtyjä rafennufjia on nfehi järjestetty ja jijnStettii iljait umpi: 
mäiltään fyllin jilmällä pitämättä rafennettamien tarfoitusta.

s4?ol)japiirrofjien laatiminen jefä meijerin eri ojien imin: 
niitelcminen ei tojianja otetaan Ijclppo teljtämä, mintuin itfein 
luullaan. Siifjcn nmabitaan enemmän toteutusta ja tietoja 
nieijeritoiincn jefä fäytöllijellä että iieteellijeltä alalla, tuin 
yleenjä ne omaamat, jotta eimät erittäin ole nitfineet näitä 
ajioita. $)leifäläifi3tä meijereistämme omat ani (janoat jitä 
laatua, että jotafninlin maStaamat mitä Ijymin järjestetyltä 
meijeriltä moi mäntiä. 3o (jelposti on ymmärrcttämä, että 
mirljeet ja ereljbyfjet meijerin pernSjminnitelmaSja jmtreSja 
määrin eljfäijemät, talliinmiitamat ja maifenttamat päimittäiStä 
liitettä. 3oS (juoneet on iopimattomaSti järjestetty ioifiinja, 
moipi pian olla patio täijttää meijerisjä (ufttijampaa Ijenfilöfmi: 
taa luin tarme maatiifaan, ja mäljentääljäii jo tämäfin tuntiimaSti 
jaataivaa moittoa. Samasta jyystä täypi myöSfin maiteatji, 
mieläpä ujein mafjbottontafjifin, pitää ilmaa raittiina meijerillä.
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9Jicijcrin juu*
V11U5.

3uuäfoniual» 
nnätiiä.

S e n t ö f) b e n o n n i n a p n r n s t n, että m e i j e r i n 'Jlemuoja afian 
iiinuiärtä* 

niiltä.

.piioneitten mirljcellineu fuiiiininiä tuottaa liioitella muiil- 
(afiit taiuoin tappioita. ?os ajettua efim. maitohuoneen määrälle 
ilmanfintnnalle, faapi jota tefä färfiä liitä fiinremmalla jään 
menotiliä, Ufeiu näfee niyösfiu, että l)öi)rt)loiie on afctettn 
määrään puittaan, niin että ien tuottama lämpö lemiää fellaifiin 
Ijiioneifiiii, joita juuri tahtoo pitää itiin miileinä tuin maljbols 
lista. UReijeriä pcrnstacöfa on tietysti niyösfiu tartoin ja l)iio- 
(cllifesti olettama murteen, että alfelijoljboi j. m. j. täyttämät 
rarfoituffenfa, maan fiiinta ufeiit ilmaantuu erljetytfiä juuri 
näitten afettaniifcöfa! äBarntaanfin olifi fäästyuyt juuria funimia 
meijerien rafeiitamifcsfa Jarnoin tuin iiiibeu fäyttämifesfäfiit, jos 
näitten meijerien perustajat olijimat omanneet tietoja ja tote
lluilta.
peru3f iiunnitelmaa teljbesfä tää n ny tään Ijentilöh 
Ijin, joilla on f o te mu 3 ta ja tietoja t äijän f n ui us 
mi sf a feifoisfa. Ajymää joljbatusta täsfä foljbin antamat 
nieibän maahamme maltionmeiferiStit, lääiiinagronoomit ja foto; 
noet lääniiimeijeristit, joitten iteiimoja fäypi (jymäffenfä täyttä
minen faitgen IjuofeaSta maffusta.

karttaa piiiinitfcmista ja itfe paifan huolellista tutfiinista 
maabitaan jo, tun rnäärättämisfä on, niintä fofoifeffi meijeri on 
rafennettama; ufeiinniat meifäläifi-stä ostomeijerei-tää omat liian 
pieniä ja aljtaita. Alieijeriu junnuitta ja fifältä marnötamiöta 
fiiiuniitellegfa on olettama Ijuoniioon, malmiStctaanto ainoastaan 
rnoita mai jcfä juustoa että rnoita, fillä jos juustoa aijotaan 
malmistaa, on rafennus tefjtämä paljoa tilamammaffi ja taU 
liimniaffi tuin muuteli, fosta fiinä tapauffesja tarmitaau jnnstos 
fellari y. m. Mosta fnitenfiii toistaifefji on Ijarmiuaista, että 
ojiiiisnieijereisfä taljbotaan aittaa fijaa myösfin jiiiistonmalmiss 
tuffelle, ei tätä nieijeriiifäytöu fjaaraa erittäin efitellä täsjä 
tcotjesja.

DfiiiiSmcijerin pohjapiirrosta teljbcsfä ei tule noubattaa 
ainoastaan mallitfemia olofuljteita, maan fitäfin fcitfaa on tarb 
faaminen, että läljiinniäsfä tnlemaifiiiibeSfa meijeriliife cljfä moi 
laajeta, ^as nimittäin oiafjuttamisja on, että liite mastaijmi: 
besja fyfyy lameampaa huoneistoa, hiin fillä Ijetfellä näyttää
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on

3lnianwait)to.

Hfuinljuonelto niin, että [itä tarpeen maatieSfa moi laajentaa.
meijerin Ijcin 

UlöfitnnnUc.

Silta eli pc- 
ronfi.

Iltamat (juo
neet incijc- 

riSfä.

tanvitiaman, jen tatin, että ojaffairten (utu tarttuu talji että 
filloifet ojatfaat mastebeS aitoivat (jarjoittaa (aajaperäijentpää 
farjanljoitoa, fomitettafoon (jeti meijerin juuriin* obotcttaivisja 
ofcivain ajianljaaraiii mittaan talji rafennettafoon meijeri ainafin 

fUieijeriu juu; 
riius riippuu fiitäfin, jaafo meijeriiväfi juojan meijerinä ivat ei; 
jääiinönninfaijeSti tulee tietysti aina foto Ijenfilöfnnnaii ajna 
nieijcriSjä, jonfatäljbeu fiinä täytyy olla maloijia ja lyipaijia 

llllafon pääiyljnoneita ivoipi IjyiväSti täyttää 
Konstan ojiuismeijereisjä on hoitajalla taivaliin 
juonetta ynnä feittiö jefä oifeus täyttää ojaa

ajiiinljiioneita. 
ajiiinljiioneitfi. 
jesti 2 tai 3 
nllafoSta.

sIReiieritjiionenf]'eii tulee olla niin tifaman, että fiinä 
riittäivästi fijaa faneille ja erityifille työfalnille, jefä että mei= 
jcrin työmäfi moi olla toimeliaan rajittnmatta tilan aljianbelta. 
Säitten Ijelpottamijetji on Sansfait ojunSmeijereiSfä tamallijesti 
maiboiimastaanottamiS; ja eroittaniiSljuoneefeen laitettu ylempi ja 
alempi lattia, joista ebellinen on »välittömästi yljbiStetty nlfo; 
puolella olemaan (iltaan eli pcronfiin, jota on jamasfa torfeiu 
besja tuin maitorattaitteii poljja. Säfjäii (aitotjeen on ryljbytty 
pääajiallijeöti fiitä jyystä, että jnnrenimasja meijeviliiffcesjä on 
Ijanfalaa alinomaa nostella fnljetnsaötioita ala-S ja jälleen ylös, 
yuoliniattafaan fiitä, että fim näitä astioita nostelee, ne tärä= 
yffistä iljetit ivaljingoittinvat, jota teljbcsjä jitäpaitji maitoa 
moipi läiffyä maaljan. Sanotun (juoneen ylempänä olemalla 
lattialla maito punnitaan ja faabctaan jen jälteen ijompaan, 
fiellä olemaan maitoammeejcen, josta maito fonrnja myöten juot; 
jee alemmalle lattialle afetettiiiljin jeparaattoreiljin. lllfopnolella 
olema peronti on ujeimmiten monistettu totolla, jota tarjoo 
tnljctibSastiain nostamifesja työSfentelemiKe (jcnfilöidc juojaa 
jabetta ja rajuilmaa ivastaan, fefä estää (otaa tarttumasta yei; 
bän maatteijiinja ja jaltineijiinja ja jämällä meijeriin joutumasta.

Apnomautettafoon, että ilmainvailjto (tniilettelii) faifiSja ja 
erittäin muntaniiSja meijeriljuoneisja on äärettömän tärfeä, 
jonfatäybeii tätä on tarffaaminen meijerijiiiinnitelmaa teljbeSjä. 
3otta ynoneet pyjyijimät miileinä lämpimänä ivnoben aitana,
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on Ijöyryfone ja emien faiffia Ijöyrufatiila aietettama niin, ettei 
lämpö niistä lennä itie meijeriljnoncifiin. Grittäin omat nännit 
lämpöä leminämät foneet tarfoiu eroiiettaioat moiumaimaamis= 
ja firnnamisljiioiieista.

Xäybcllifesfä oiiiusmeijerisiä tulee olla ienraamat huoneet: löölttämättö» 
l:o 9Jiaibonm ahtaan o ti am is (juone (fatio fnm. I, n,ät l,uoucct- 

[juone 1), jonfa lattian, fnten Ijnomautettu on, tulee olla liitos 
fillait taialla ([juone 2). ÄRaibon mastaanoitaminen ja pnnnih 
jemiiteit on oinusmeijereisjä fitfi tärfcä toimi, että tätä marten 
näyttää tarmittaman erityinen (moite talji ainafin, niinfnin ufeisia 
StanSfan ofiiiivineijereisiä, ylempänä olema lattia feparaattoris 
Ijiioneesfa, mitä lattia mäliieinällä on eroitettu muusia yliotteesta.

e|— 
o

9Jiaibonmastaanottamisl)noneesja tulee päimittäistä firjanpitoa 
marten laabittamilla tilifirjoilla olla paiffanfa (a) iffnnan (itcU 
fcllä pöybällä; cbellecn tulee fiinä olla ifo maata (b) oioella, 
joäta nitoa fijällc fäybään, ifo astia (e), jol)on punnittu maito 
ammemietaau, pastenrifeeraiiv; ja jääl)bytysfoncet (b) fuorittua 
maitoa marten fefä toinen maata (e), jolla Ijanffijoille läljetet; 
tämä fuorittn maito punnitaan.

2:o Gro it tam is= ja f i rinta niisi) n o n e (fatio fum. I, 
[juone 3), jonfa tulee olla tilama ja ifo, jotta fiiljen moi maljtna 
niin monta feparaattoria ja finniä tuin maabitaan päimittäifen 
maitomäärän malniUtettamuiiteeii noin 6 tiiunisia eli niin lyljyegfä
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ajasia, eriä jnnrtajafjain efjbitään pnljbistaa meijeri, jen foneet 
ja muut tarmefahit jefä tarpeet ji fnimattaa ne, ennenfnin nnbcs; 
taan ryljbljtään työljön. Säsjä (jnoneesja on (juomattomana 
erittäin jenraama falnsto: maibonlämmityslaiios (f), josja maito 
lämpiää eroiitamijeen jomeliaimpaan lämpömäärään (noin -j- 
3<t ”(£.), jeparaaitorit (tj), pumppu (()), jota joljtaa fnoritnn 
maibon paStenrijeeranSlaitofjeeii ((juone 1, b), ferman jääljbytyäs 
laitos (il, finnit (f) ja afielijoljto (l), jota mälittää fäytinmoiman 
(jöyryfoneesta ((juone S, j) jeparaaitoreiljin ja mniljin toneijiin. 
Aiennan pastenrijeeraiista marten moipi jeparaattorieii (äljeijyp; 
teen ajetiaa pienemmän pasteiirijceranss ja jääljbytyslaitoffen. 
Alennan fäyttämifeStä janotnSja foneesja on je fjyöty, että fiitä 
lualmistettn moi tulee teStämäijempää ja mäljemmän mebem 
piloista.

3:o Sääljby tyS Ijn o n e (fatjo fnm. I, (juone I ) maitoa 
ja fermaa marten. Aäsjä Ijnoneesja on mefijäiliö (mefiallas) 
(m), joSja jäätä täytetään jäätjbytteenä. Sämä (juone jaottaa 
ojititSmeijcreiSjä olla jotenfin pieni, foStaljan niisjä aina taij- 
tetään jeparaattoreita ferman eroittamifeen ja jentäfjben moipi 
tulta toimeen pienemmillä jääljbyttjvjäiliöillä. Ujcisja paifoin 
ei ojnnsmeijereivjä ole erityistä (juonetta pntjeena olemaa tar= 
foitnsta marten, niitä toimeiipibe on erittäin pnolnstettama 
niisjä meijereisfä, joilta (jantfijat loljta croittamijcn tapaljbnttiia 
micmäi poi§ taiten fnoritnn maibon. 3o§ erityinen maitofjnone 
teljbään, ottoon je matoifa ja tniileteltafoon fitä erittäin (juos 
(ellijesti.

4:o Sija im aa niisi) n o ne (fnm. I, (juone 5), josja 
moi mainintaan, jäätjbytetään maimaamisten mätillä ja pafataan 
astioitjin. Säiliä (juone moipi olla merrattain mäljäinen, on 
pibettämä maloijana ja tjymillä ilmanpnljbistimiKa mariistettama. 
Vlnrinfo ei jaa paistaa Ijnoneejeen, ainafaan ei jäitä aitaa tuin 
moi (jnoncesja jäilytetään.

5:o .JpapatnSfjnoiie (fnm. I, (juone 6), josja ferma 
Ijapatetaan. UjeimmiSta ojniismeijercistä tämä (juone pnnt= 
tnn, mutta lienee je fnitenfin mitä tarpccllijiinpia, fosfa jen 
piintteesja riistin moi toimea (jymän ja taiaijen nräitoljapon
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täymijcn jymyä fermaSja. Uämäfin [juone jaottaa olla pieni, 
ivaan madifelpoinen pulitan* on täällä eljtä micfä tärfeämpi 
tuin miSjääit mnuSja ojavja meijeriä.

6:0 "IK e i j e r i f e i 11 i ö ((mv. f, liuone 7). Tämä [juone 
on ujoin fmoneivton feSfuStana, muita miime aitoina on alettu 
pitää jomeliaampana täyttää jotafin jimulmoiieita täpän tartoi; 
titfjeen, foSta feittiöStä muuten (emiää paljon toSteiitta, lämpöä 
ja lifaafin muijiin meiieriliiioneijiiii. .SiaifiSja tapautjiSja on 
mcijerifeittiöön telitämä niin monta itfiinaa, että mato pääjee 
tiinfeiitiimaan jota aorttaan. S^nlieenalaijeSja liiioneevia täptyy 
Umanmailjbon olla erittäin moimaffaan, tovia tänne aina totoon; 
tiili juuret määrät mejiliöyrnä, jota on poistettuina. Scntäljben 
ei fcittiöSjä riitä main jeiniSjä olemat ilmaiiviilibiviimet, maan 
jyijtä on muurata amara putti yljteen titlijijan fanSja ilman 
poiSjotjbattamijetji. DJieijerifeittiöSjä tulee olla eriniinen puitta 
aStiaiu pejemivtä (o) ja liönryllä feittämivtä lp) marron. Siiljett 
ojaan teittiötä, jota on aijottu miimefji mainittuiin tarfoitntjeeu, 
on toitottama (jöyryjoljto (a) (jöyrypanmiSta jota astiaan tr) 
tieljiimaa mettä ivarteir, jota fäiitetään aStiain pejemijeen.

7:o Ö o f o m o b i i (i (j u o n e iturn. I, linotte S). Suomen 
meijereillä täytetään yleenjä lofomobiileja ti), Taustan meijereiSjä 
taajen jijääuniiniratnija fyöyryfattiloita ja erinäijiä [jönrytoneita. 
3älfimäijet lienemät ajan pitfääit taloubellijeSja jitfjteeSja ebulli; 
jemmat.

S:o .£) u o n e i t a m e i j e r i n p a l m e 1 u S m ä f e ä m a r t e n, 
main miittaamalla merfitty fitrn. I, Ijuone 9.

.Siliten jään jäilyttämiStä foSfemaSja liiivuSja tarfeminin 
jelitetään, on erittäin jopiivata yhteyteen meijerin fauSja rafeutaa 

9:o 3 ää f) non e (fmv. (juone 10) piinä
lO:o Simoinjää[)bntySl)iioiie iturn. I, (juone 11).
lämäii tirjau loppuun liitämme poljjapiirrotjet faljteen 

SanSfan ojiinSmeijeriiii, joiSja olemme täytteet. .Siliten yllä; 
mainiitunii mertaamaKa moi (jamnita, ei niitä ole taitisja in(j; 
teiSja rafeiniettii ylempänä laiijiniiamme eljboitiifjen mnfaijitji, 
mutta olemme tiiitcnfin muuttamatta filmanneet ne, foSfa pää; 
ajiaSja omat ojoittainneet erittäin jopimifji, josta itie olemme

2
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ftiroi- ioni 
puurafenmis

Xiiiuiit lnt<
Hat.

Ginienhän on Ijanfittu fopima ojiiiiSmeijcrin piirustus, 
on hiitenfiii ratfaistamaita, niistä aineesta meijeri on rafeiinet; 
taion. Xansfasia omat meijerit faiftialla teljbyt tiilestä ja ien- 
laatuijiSta rafeinuiSaineiSta, ja myöntää täytyy, eitä nännit omat 
iopimimpia meijeveiffi, fosfa näet puijet feinät helposti tahtoivat 
lahota ja omat maifeita pitää puhtaana. '?)(cenfä täynee meitä; 
läijisjä oloisia toti liian falliiffi rafentaa oiuitsmeijereitä tiilistä, 
jonfatäljben täytyi) foetella tulla toimeen piinrafennntjilla.

AKeijereitä puusta rafentaesia on erittäin jopimaa teljbä 
rafeinnitieii alaoja — iffiinoibeu taialle asti — tiilestä, josta on ie 
etu, että fosteubelle enimmin alttiina olema oja meijeristä faapi 
tarmittaiuan mastiistiismoiman. 3>oS fitten on rii itämä määrä 
tartoinifienmiifaijia »venttiilejä, moipi huoneen yläofaa pitää 
merrattain tuimana, ja jos ien lijäffi fimelcc janotun vian öljy; 
maalilla t. m. i., estyy jo helposti mätäuemäSiä j. n. e.

Ciitiismeijereisfä on yleenjä tapana rintjaasti mettä ma; 
lelemalla lattioista poistaa maibonjätteitä ja muitta Iitaa, ja 
tulee lattiaiu feiitähbeu olla tiimiit ja fostenbeii (äpäi)emättöniät. 
3os mettä, maitoa ja muuta jenfaltaista pääjec titufentiimaan 
el)fä (öytymiin ratoihin, fyntyy niisiä Ijeti taifellaiiia fäymifiä, 
jotta taivalla tai toijella moimat pilata maitoa ja jeu tuotteita. 
s4>itiiet lattiat omat jiis ihan iomelinmattomat faiffiin meijeri; 
Ijitoiieiiiin. 8emeittti(attiat feStämät main lyhyen aitaa: eitä 
myöStään moi faifin puolin meijerilattioiffi juofittaa iellaijia, 
joiben fementtiin on upotettu fimeulinsfoja, foSfa liiiSfain mäli; 
neu jementti ennen pitfää tiiliin pois. Ainoastaan puhtaasta 
litontoperäiiestä asiallista teljbyt lattiat näyttämät 
oleman tarfoitittieenia täyjiu iopiivat. Sellainen lattia on tiili; 
teä, ei (aste (äoitieniä ininfääitlaifia happoja, ei lemitä hajua,

olleet tilaifuiibesia matiuiiumaau. Soilesta oiitnsmcijeristä, 
Ali(bemaelb’in Sjettannisia ianstasia, filmataan rafeunutieii 
etupuoli, päätyjeinä ynnä (äpileiffauspiirustuffia. Xätä meijeriä, 
jota näytti erittäin hymiit mastaaman tarfoititstaau, täytämme 
tuon tuoStafin eiitinuana täsiä firjasja.
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testää huivin lämpömäärän maihteluita, ci ole fplntä jaloin 
fosfetella jefä criuomaijcn helppo pitää puhtaana. .Slaiffiin näi; 
pin etuihin tulee ivielä, että aSfalttilattioita fäij helposti ja 
pifaijesti paneminen jefä forjaaminen. Ainoat huuultiiuiibet, 
joitten alaijia aSfalttilattiat oivat, oivat jiiitä, että faneista mal)5 
bollijcSti tippuma ölji) jaottaa liuottaa asfaltin ja että tämä 
vehmisti)!) ja nahistun tuumalla mebellä täptettijin läffiastiain 
alla; fuitenfiit moipi ivaromalla helposti ivälttää näitä haittoja, 
lattiaa ei jaa tcpbä maafafuoraffi, ja ivielä ivähemmiit jeinääit 
päin luiettämäffi, ivaan aina päimuaStoiii. SOfiSjä lattiata nm; 
jaaSti huuhdotaan, 011 asfalttiin tefeminen matalia fotoja, joita 
piltin pituuttaan täi) pnhbiStaminen. Sellaijisja meijereistä 
peitetään feinäin alimmat ojatfin asfaltilla, ivoibafjecn runfaalla 
ivalelcmijella eStää homehtumista, mätäiieniiStä j. m. f., jotta 
oivat omiaan mäheutämääii maiboit feStäiväijimitä ja puurafeii; 
nuffisja hdpoSti ivoiivat turmella jeinät.

.Siitit meijerin fijuStamijcen rp()bi)tääii, on lehvään tajut; 
taiva, että tullaan tefemijeeu raafaniotteen fanSja, jota tuobaan 
meijeriin jota päimä jääiinöllijcSii ivnobeit pitfään ja joitta mal; 
miStamijccii hetimiten miimptpfjcttä on njhbpttäivä. SDieijeriu 
tulee alinomaa olla fäipuäSjä eitä [itä jaa jitlfea päiiväfjifääu 
ejim. forjauStcn tal)i m. f. talia. 3a joS tämä on laita taival; 
lijisja meijercisjä, tuiufa paljo cncmmäit fosfee jo ojuuSmcije; 
rcitä, joihin päimittäiu tuijotetaan juuret määrät maitoa. '9Jtihin 
joubuttaijiiii näillä maibonpaljoufjilla, jos meijeri oliji päiiväf; 
fifiu juljettaiva? 3eutähbcit on parasta jo alusta alfaen ra; 
feiitaa ojuuSmeijcri niin ivautafji ja itiin tarfoitiifjeiimiifaijcfji 
tuin maljbolliSta, ettei ole tanviS ri)l)tl)ä jiturempiin, läpi; 
fotaijiiu uuhestaan rafciitamijiiu ja forjaufjiin. SBiiotuifet for; 
jauStljöt moibaan fpllä juorittaa, tanviijematia jitlfea meijeriä.

Samasta jpijstä on huomioon olettama, että houfitaan Sopimat fo« 
jellaijet fonect, jotta eirnät helposti epäfuutooii joutumalla jaata ncet- 
pulaan. Sentähben täptph hanttia maralleeu tarpeellijia maramjia
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ja efim. mielinimmiii täyttää fafjtci pientä jeparaattoria hiin 
yljtä innrta, joista jos toinen jounin piioille, Ijeti ivoipi ryljtyä 
toijeen.

(Sbelleen l)iiomautettafoon, ettei meijeriin tilata niin ntouis 
mntfaijia ja maifcapitoijia foneita, ettei Ijenfilöhmta, jolle ntei= 
jcrin Ijoito n^foraan, tyfcne pitämään niistä tarpeellista Ipiolta. 
?(inoaätaan Ijymin Ijoibetnista faneista on riittämään (jyötyä. 
Sollei fjenfilöhinta fyfene pitämään foneita fnnnosja, on meijerin 
miiotninen ylläpito ennen pitfää nielemä taiten maitoit. 3a 
meijerifoncisja on niin juuri oja ojnnsliiffeen pääomasta, että 
enemmiltä jelityfjittä on ymmärrettämä, fttinfa tjelposti foto 
yritys moi jänniä Ijämiöön joit tantta, että näiben toneibcn 
rnalitjemijesia ja ostamijesja ei ole oltu fyllin Ijnolellijta ja 
ivaromaijia.

Jämä firjoitelma ojnnsmcijereistä tnlifi liian lameaffi, 
joS täsjä ferrottaifiin faifista eri työtuloista ja faneista, joita 
tarmitaan ofiinsmcijercisjä, jefä annettaifiin opastus iiiiben 
fäyttämijecn, jontatäliben täsjä main luetellaan tärfeimmät n)ö= 
tallit ja taiteet, jotta tarmitaan puheena olemisia meijereistä.

l:o Viymä maata maibon pnnnii|emista marteii meijeriin 
faapitesja.

2: o S e p a r a a 11 o r e i t a maibon fnorimista marten. Je 
Samafin ja ^nrmeiiter SBaiifin jeparaattorir omat enimmin 
fäptännösjä meibän maasjamme. ^ieijerinaifemme omat pleenjä 
enimmin Ijarjaantinieet näiben faljben icparaattorilajin fäpttä- 
mifeen, jonfatäljbeii ainoastaan tarfan miettimijen jätteen muita 
lajeja ostettafoon.

3:o $ t e n r i j e e r a n s (a i t o f j i a, joisja ferma ja tuo;
ritht maito lämmittämällä tefjbään festämäijennnifji. 3otaijesja 
pa^tenrijeeranslaitot|e ‘5|a tulee olla fjymä jääljbptpslaitos.

4:o M er m a n l) a p a t n s a s t i o i t a, joita fäp Ijelpo^ti 
pnljbistaminen, ja joisja fermaii Ijapettnniinen tapailtiin tajai= 
feSti, ympäröitjemän lämmön fiiljen jnnremniasja määrin mai= 
fnttamatta; jos löytyy eri l)apanisl}iione, joitta lämpömäärää 
moi mielenfä mittaan järjestellä, ranfee miimefji mainittu ivaa; 
timits l;apant‘Sa^tiain jnljteen.



5:o .npivä f i rim 'Jansfan mollin liitfinvalla männällä.
6:0 41' a i m a a m isf o n e ja m a i n» a a m i s f n n f n l o.
7: o 4Ö o i n j ä ä li b n i n s I a a t i t f o, josja moi maimaamiss 

ien luälittä iäilijtctääu, jääljbijtetään ja estetään pilaantumalta.
8:o Jarf astu s lait o s Ijanffijain lähettämän maitoit 

rasmamoiman tutfimista marten.
9:o .'ööprijtonc riittämää totoa. 5iitä on jaataioa 

meijeristä tarroittaroa fäptinmoima, tuin ntyöv Ijönrnä. Erittäin 
tärteätä on, eriä (jötjryfone on monistettu bnioällä järjestimellä 
(regulaattorilla) eitä tulilta paljo polttopuita.



Eli.

yjfnuönteijerin työnnifii.

hoitaja. DjuuSmeijeriii Ijoitajatji otettafoou aina taitama nais; 
tn()i miespuolinen mcijeriSti, join ei ainoastaan fyfenc malmia? 
tumaan (jymiä tuotteita, maan myöSfiu moi mustata meijerin 
fäyttämijeStä ia tefjbä jen tililaSfut. Jätä nytpä monin paifoin 
pibetty tapa meijerinljoitajau toimeen ottaa je Ijafijoista, jota 
maatii pienintä polttaa, talji palmelntjeSta eroittaa tunnollinen 
meijeriSti, tmi tämä oman initteruntcnfa tantta on (janffinut 
itiölleen profentteja puljtaaSta moitoSta ja jen tätiä meijerin; 
omistajista näyttää tulleen muta liian forteau poltan nautintoon, 
on ferraSfaan Ijyljättämä. Se mies talji nainen, jota on 
maStiiiinalaineu fellaifen faiippatoimen Ijoitamijesta, joSja muo; 
[ittaiu Hifittään juurella pääomalla, anfaitfee fieltämättä Ijymän 
poltan, fillä marmaanfaan ei tay uSfomiiien niin laajaperäistä 
liitettä Oenfilölle, jota ei omaa riittämiä tietoja, riittämää tar= 
moa ja toimifnfyä moibafjeeii tänbcllä jynllä maatia liymää ja 
ebitllista ajemaa tijönjä palfafji. 9)ieijeriut)oitajan tulee iaaba 
fiiuteä puitta, joljou tuuliin ajuiito, polttopuut, mato fcfä tar= 
peellijet meijerinmalmisteet tjänen ja Oäneii perljefuutauja moralle, 
mutta Ijäiien pääajiallijena tulonaan ottoon määrätty palfinto 
fiiliatin britteliltä moita, josta faabaan mafjo forfetmman no; 
teeraufjen mutaan, ja määrätty profentti meijeriliitfeeStä toto; 
iiaijenaan tarttuneesta fääStitetä.

A^oitajan melmolliiiiutena on toimittaa jnofjcmat tilit fefä 
aittaa täybelliiten ja tarffa tertomuS meijerin täytöstä. JanS?
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tajun lunlinen 
fontraljti.

huimaan oiuusmeijereisiä mafiaa hoitaja itie naitan toto muulle 
työmäelle ia mustaa jen työstä.

Viioiniollista on, että meijcristi oloiuliteisja iemmoijisja 
tuin mainittiin on iinioftaasii parrastuiuit tehtämääiijä, jillä 
riippiimaipau pänen tuloilla pänen omasta toimellijuubcstaan ja 
taitaivuubestaan; (jän loiventaa iiiaiboiitarfastufjen ja toettua 
parijaanfa mutaan pyiytellä ivoin laama pyivänä jefä jaaba 
liitettä fotoiiaijuubesiaan antamaan mapbollijimman juurta 
ivoittoa. Tansfaiimaaii ojiiiiSmeijereisjä on ypä enemmän viu 
mettu ohvaltamaan, fninfa tärfeätä on, että hoitajat oivat taatun 
taitamia penfilöitä. Reillä on ujoin tyllä jo alusta alfaen 
Imivät tulot, jonfatäpben pe pyjymätfin paliveluspaitoiöjaan 
pitemmän aitaa, — mitä meijerin maitrastumiielle ott jaiuyni 
tärfeä joitta.

'lUeijeriiipoitajaii ja yptiön fesfen tepbääu tamalliiesti ?)l)tiön ja hoi* 
foiurapti. .vmitajalta ältöön fnitenfaan epfäistätö toimiivaltaa, 
älföönfä päiten täjiään ja jalfojaan jibottafo turpaa tarfoilla ja 
fefaanmitiamilla inääräiifjillä, jillä jiten toimelias mies ei jalli 
fopbella itjeääu. 3os meijeristi on taitama ammatistaan, ja 
jos päit jaapi ojan pallastaan meijerin puhtaasta moitosta, ei 
ole enemmän tuin foljtunllista, että pääafiallijesti (iän jaa ivai= 
fuiusivallan toto meijerintämön t)li; muutenljan pän ei mijösfään 
moi lantaa ebesivaStaitsta moitosta. 3itäpaitji ppöum foto 
ijljtiö jiitä, että ammattiin perehtyneellä penfilöllä on liitteen 
ylin jopto.

‘iViiiua jämällä fiin pänen iallitaau toimia niin ivapaaSti 
tuin maljbollista, on rämä pänen toimiiitaiija teptäiuä antaraiiu 
man malmoiinan ataijefji, jotta yptiömiepet ivoijimat olla marinat 
jiitä, ettei meijeriä poibeta puouosti. .vjeibän toimifuntaiija 
tulee aina pitää pälliä tarfasti jilmällä. Tätä ei järfemä ja 
toimelias mies moi papatjua, olletifin tuin pän työstenielec 
muitten omaijitubclla ja niin laajaperäinen toimi on pänelle 
ustomi.

"Jljiau malaijeinifetji painatamme läpän ietiraaman, 
erääsjä tansfalaijesja ojuusmeijerisiä iioubatettaivana oleman 
foutrapbin:



leviä

raifoivfoot

8 2.
.vioitaja jitoiitnn tnnnolliievti johtamaan ja toimittamaan 

päimittäijiä tcljtämiä meijeriSjä (paitji maibonhiljetnSta), Jarnoin 
tuin yhtiö puolestaan melmottaa itienfä pitämään failti nieijc= 
risjä fäyttöfelpoijeSja ia yiimäsiä tunnosta.

s lS x-
,/Dieijeristi 9t 9t aStim —fnnn — paiivänä 18— '?l:n

oinnsnieijerin hoitajan toimeen ^:Sjä.

forfeimman noteerannen, meijerin mnotnijcSta puhtaasta ylijää; 
mästä 5, In tai 15 proienttia (riippuen mafinaijett poltan

> ”•

loimestaan nauttii hoitaja marinoilta------------marfan
muotoista polttaa, 25 proienttia liitä, mitä jaabaan yli ivoin

§ 4.
MaifiSja tärfeämmänlaatnifiSja fyiymyffiSiä tulee hoitajan 

hanttia toimifnnnan jatnnnaijeSti puheenjohtajan — inos= 
tnmnS niihin miintoffiin, joihin hän haluaa ryhtyä, ja— mitali 
hänen mavinnmelmollijiintenja iallii — nonbattaa toimifnnnan 
laninmaa toimoninSta.

§ 3.
(Erittäin on hoitaja oifentettn ja melmollinen tarfavtamaan 

meijeriin tuotua maitoa jefä lähettämään ahvanvoiieffi liamaimn 
maibon tafaijin afianomaifille hanllijoille ynnä firjallijesti ilmoit
tamaan, mitä mitä maiboSja on ja, mifäli malibolliSta, nenmo; 
maan, mitenfä janottu mitä on poivtettama.

5-
.yioitaja älföön toimifnnnan jnovtnmnfietta meijerin pito; 
teytö fanppa)opimntjia, joitten armo noiifee yli 50 mar; 

fan; muita hän ottaa ojaa malntivteibcn myymijecn ja meijeri; 
tarpeiben ostoon.

S 6-
?\os hoitajan ja toimifnnnan mälillä iyittyy eri mieli liif= 

feen järjeStämiievtä, malmivteiben fanpaSta y. m 
lofooninneei ojaffaat yfiinfertaiiella äänien enemmistöllä ly'ibän 
mälillänjä.
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tunto.

§ 8.
?vos nhtiöii oliji patio — muitten taitamani ja tuoretta; 

main ammattimiesten antaman (aiiiiiiiiion nojatta eroittaa 
hoitaja toimestaan tjäiieu ajoittamastaan felmottomitubesta ja 
tehtämäiniä laiminlpömiiestä, ivoipi plitiö pibättää 25 proienttia 
hänen paltustaan miimeijeltä menemästä olemalta palffaneljäii; 
nefjeltä.

juiiruubesta ia meijeristä noubaieitamana olemasta lasfuitperiis; 
tufjeSia), tmi meijeristä mafjctaau täpbcsiä maibosta 
nufaa — — p:iä---- tilalta ja tafaifin toimitetusta maibosta
maabitaan — penniä 1 tilalta.

eitäpaitfi jaapi hoitaja perheineen ja tarmittamiue pal= 
meluSmätineeii mapaan afiiniion (minä puutarhan), polttopuut, 
ivalon, — tilaa fermaa päimäsjä, — — filoa rooita ivitos 
bcsja tetä luovittua maitoa taloubeu tarpeifii.

§ 9.
'^atmelufjesta irtijaitomiiien — jota jos tapahtuu nhtiöii 

puoletta, on päätettäivä ijleifeSfä fofoiiljcsja — ivoipi fääiutölli; 
jisjä intjtcisfa molemmin puolin tapahtua totinen fuufaubeu 
iniianoniismjalla. 'Ivaan jos toinen ajianojaijiita tobistettaivasti 
on rittoiuit fontraljtia ivastaan, jaottaa irtijaiiomiiien ivastaifelta 
puolelta tapahtua ivoin ijliben fiiiifaubeii tututtua irtiianomiieii 
jätteen.

ijtjtiön puolesta : 9t.
X o i m i f n u t a. 5)h'i jerisii".

iJleijeriSfä tulee paitji hoitajaa olla tarpeeffi apulaifia. '-»luu tjentilih 
Vioitajaa ei jaa rajittaa pletlijeltä tpöllä, jillä jiiuä tapanfieSja 
()äu ei ehbi fuiiuollijesti malivoa ja ioljtaa meijerin hoitoa 
pleeujä. Viifiiijampi paliveliiSiväti on meijeristä tarpeellinen iiltätiu 
faunalta fatjoen, että aamiiiiet ja ebelläpuolipäiiväijet tpöt oivat 
jaatetiaivat loppuun niin hpivisjä ajoin, että huoneet ehbitään 
tartfaau jiiivota, fniivata ja tiiullntiaa, eniienfiiiit i(ta=astareil)in 
ri)hbi)tään. 3t>llci hoitajalla ole riittämää määrää apulaifia fät)= 
tettäivänään meijeristä, jmitpt) jitäpaitji milloin misiäfiu helposti 
ivahinfoja, joita ivohvat fäljbä taloubellijesia jiiljteeSia tuntumif; 
jifiu. ijleineii vuiitteellijiuis laitsfanmaaii ojuusmeijereisiä on 
liian h«nvn(iifiiinen tnöiväfi. biisiäpä hoitaja maljaa apulaisten 
poltat, ja jentähben pitää (jän niin hanvoja ja niin fohtinillifia
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palfollifia tuin maljboKi^ta. 'IVutta liitävä hitistä näfeetin terinä 
iijeanintin näistä meijereistä, että (jöynifottetta fjoibetaan epä; 
tääsleliääsli tahi että ieparaattorit pitfät ojat 1’aamat olin fäy; 
mäsjä fi(mä((ä vihotta. tietysti ei moi tartasti määrätä nteijc; 
risjä tnrmittamnin apulaisten (utua, to^faljaii tämä (tilit riippuu 
meijerin iniirnnbesta j. m. f. Matin tästä tarfemmin X liitua, 
josta etiieKään Mi(bcmaelb’in oinnsmeijerin oloja taustasta.



SÄifeit ofaRRuiden on maidon naitsfa 
mciictfefcminim.

'WeijeriHtuotteiben Ijyunjy^ riippuu piimältään iiuirelji ofaffi 
fiitä, tninfa maitoa pibellään ennen meijeriin faapnmista, mie= 
tapa fiitäfin, millaista raiviutoa maibon antaneet lehmät omat 
jääneet, ^ästä tulee jofaijclla ojaffaalla (maibontjanffijaKa) 
olla jelma tieto, ia ientäljben tulee jofaifen (jeiätä ennen faiffia 
pitää liuolta fiitä, että meijeriin läfjetcttämä maito on Ijpmäii; 
laatuista.

Mosta fiis meijeriliitfeen ntencstpmifeffi on erittäin täu 
feätä, että maibon fausfa ennen meijeriin lähettämistä mene? 
teitään järtiperäijellä tumalla, annetaan täsjä muutamia h)ljl)itä t*i)lmitn jään, 
neuronia ja ilmoiiuffia faiiotusfa juljteesfa töjä ojaftaillc.

l:o Millin maibonljanffija pitäföön huolta fiitä, että laitti 
hänen lehmäiiiä oivat tcrroeitä ja antamat Ijproää maitoa.

2:o lehmien riioftimiieen fäptetääu main pilaantumattomia 
rehuaineita. Hellaista rehua, jota roaljiniioKifeSti roaiiiiltaa 
maibon laatuun, niinfitin: ranfti, naiiriinuaatit, juuret määrät tur; 
nipjia, ruista, uitiin liijiä, herneitä ja roimaa, tarfoin roältettäföön.

3:o Marjapihasja iioiibatetiafoon juurinta puhtautta; riittä= 
roästi täntettäföön pehtuja ja lehmiä riiotoitafoon jota päiroä; 
lijpiämijen jiihteen huomattafoon, että jeu tulee tapahtua riittää 
mäsiä roalosja, että lehmien utareet puhbistetaan, eitä Ippjäjäin 
fäbet ja ivaatteet omat puhtaat ja että (tjpfintinlut omat tarb 
taan piihbistenii.

") 'luinuit paiffatiinnaltifiin oloihin foivitctut neuioot ja ilinoitutfet 
painatetaan ja jaetaan ofaffaide.



tKiinfniii jo monta monituista tertaa on (jiiomantettn, bnö- 
tiin intin maiboiibaiiffija tofjbasiaan fiitä, että lähettää meijeriin 
niin Ijpmää maitoa tuin maljbollista. 3a liitä moralta että 
(janffijat laamat mafion maibostaan ien rasmamoiman mutaan, 
mitä on alinomaijeii ja tarfan nitfinnon alaijena (fntfo A lli 
liitua), ei futaan peistä moi toimoa fatnniiaistafaan moittoa 
fiitä, että taivalla tai toijella määrentää maitoa.

llKaibonbanffija marofoon fitä enemmän tefepnnnästä inpllb 
ieffi mahiininfaainijeen petolliieen menettelppn, tuin Iäti iäätää 
antavaa ranfaisuista fellaifesta rifoficsta ja rifofien tiriinfiestä.

-l:o '.Viaito mietäföön mitä pitemmin pois farjapibasta, 
fiimilöittäföön Imolelliiesti jefä jäälibtjtettäföön ennen meijeriin 
fiiljeuamista, jollei tämä ole äimän läf)eiini)besjä. 3ääl)tt)nuv 
töittä maitoa älföön tosfaan fefoitettafo jääbiimeejen, maan 
(älieteitätöön erilleen.

5;o '.Viaitoa fnljetettafoon main pulliaisia läffiastioisia, 
jotta fitä ennen on pesti) fielmmalla mebellä ja mäbintään ferta 
päimäsiä böprpllä feitettn. '4>itifin astioita älföön tosiaan täi)= 
tettäfö maiöonfnljetnfieen.



^Äaiöoit Rufjefuö.

ri$tij& »völtcb 
töinä.

«unina ft)l« 
uiää ivastaan 

talivclln.
(Suojaa läm
pöä ivastaan 

Itiönä.

pi)iä[jbi)ffct 
luältcttäluät.

.Siiiljetns jaottaa eriiiomaijen Ijaiiallijesti maifuttaa maibou tarpeeton iä« 
(ääniini ja on jentäljbeu järjcstettämä niin (juolellijesti ja tar= 
toin tuin ma(jboUi§ta. maitoa on patio tuijottaa pitempiä 
mattoja raias;ajofa(nilla, marmStettafoon itämät mietereillä, es= 
tääfjeen anturia täräptjiä ja tomua IjpfftpmbStä jefä fiitä jol)tii= 
maa niaibon moifji miiobostumista talji aiuafiu janotun niuo?
bostnmijen alfniiii pääjeniiStä. Samalta jpp^tä tulee fnljetus; Säpbct a&tiat. 
astioin olio Ijpmin iäptcfpt, niin ettei maito pääje liiafji lju(ju= 
maan. Taimella, fnn on fpimä, pcitettäföön luljetusastiat uijilla 
j. m. j., jona estpijimät (iiatji jääljtpmäStä mailalla. Mejällä 
on tuijetetrama maito [itä mastoin juojeitaioa auriiiponjäteiltä 
ja lämpimältä, jillä muuteli fäppi ennen tapafjtnncen jääljbpttä; 
mijeu maitunis teljotromaifi. 'Jlstiat omat ieiitäljbcn peitenämät 
puhtailla matoilla tal)i maipoilla, maan ei fäpiäiniö^fä olleilla 
ja eipä patjalta (jaijemilla niinijäfeillä j. m. f. ynjrnin täplän; 
itöllinen tapa juojella maitoa aiiriiiponjäteibeii maitutiifielta on 
maitorattaiben monistaminen malfoijeKa piirjepalttinatatolla. 
Pionin paifoin on tapana pauna jääpalafia astioihin maibou 
jäilpnufefji raitfaaua maifalla; tätä älfööu fiiitcnfaan jalliitato, 
jillä jiteu moi maito Ijclposti tulla mebenjefaijetji, ja jitäpaitji 
moi ajiain niin ollen fuljetettaesja jpntpä muita, mitä tieipsri 
on juuri Ijaitta. Sun maito terran on ajeiettu fuljetibSratiaille, ^urpccttouiat 
on je tarpeettomitta miimptpfjittä mietämä meijeriin. Tämä ei 
ole jiiinfaan mäpäairmoinen ajia. 9Jipö3fin Iniomauteitafooii, 
että janotun fiiljetiifjen mieluimmin ntlee tapahtua miileimpänä 
aitana päimävtä.
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'JJlnito tuo» 
bonn meije
riin määrä» 

aitoina.

CiniiSmeijereiviä pitää lamalliieSti meijeri huolen maitoit 
fnljetnfjeSia, ja hanffijan on ainoastaan yhtiömiehenä mahtaa; 
niinen fiitä, fninfa ie inoritetaan.

CfnnSineijcrin maitoit — [ainoin fnin ivoin ja poltto; 
pniben — tuijottaminen tarjotaan ^anSfaSja Ijnntotanpalla ui); 
tefii mnobefii terrallaan, ja foto toimi järjestetään niin, että 
pipiä ottaa hanffiafieuia tarmiiiamat maitorattaat, tmi lieitfilö, 
jolle fnljetnS on annettu, juontiin pitämään ne fiiunoSia ja 
hanffimaan (jetvofia ja ajomicljiä, jotta miimetji mainitut ivel; 
maitetaan määrätyillä fellontyönneillä altainaan noutaa maito 
yhtiömiesten luota jefä fitten iaapnmaan meijeriin meijerinäni; 
tajau määrääminä aitoina, jotta [eparaattorit ivoijiiuat tnoria 
maibon, iitä myöten tuin [e jaapim meijeriin, ftnn rattaat oivat 
tyhjennetyt, lastataan ne nnbeStaan fiiorittna maitoa fijältäivillä 
fnljetuSaStioilla, ja ajurin tulee ityt jaella tätä maitoa oiaftaille, 
joita niinmnoboin jaaivat jen ivielä jämänä ebclläpnolenpäiivänä. 
Rattaat jäämät Ijemojen omistajan (no. Die tilat, jotta [ijait; 
[emät etäämmällä, moiival omalla bemoiella lähettää maitoaSti= 
anfa ifon tnlfnrien ivarrelle, joSta ne otetaan meijerin maniini; 
Ijin eteenpäin fnljetettaivafji.



jouö jäätä.

gääit fäifpffämitten.

Men taljtoo (joitna ojitiiömeijeriä tppbp itämä llä tumalla 
ja (tiliä malmiStaa parljaanlaatiiteta maita, ällään nnljottafo, 
että mälttämättömänä elitona jäljen on, että jäätä on riinjaaSti 
fäljtettämänä taiten mitatta. .Sinitentiii löptpp maaSjamme 
meijereitä, joiSja jäämarasto on Ijtjmin mäljäinen, maitta jäätä 
talmiSaifaan on runiaaSti jaatamana äimän lähellä meijeriä. 
Sään fijaan moipi mpöSfin fäpttää lunta, jota fiinä tapanfjeSja 
on fofoontinen fitojaijella ilmalla: paffa§iää((ä ei fitä täi) niin 
hipuin ijljteen jullominen.

Ajantittaiuan jääsmäärän inljtecn armeliaan SanSfaSja, Sliittätvn pal- 
että 1,5 fnntiometriä lehmää foljben miioteenja riittää. 9Jicibän *ouö 
maa-siamme, joSfa jäärä on pltäfpllin jaatamana, moipi fnitenfin 
nfeimmi-sfa tapantji-sja meltoijeSti nousta pii tuon nintälta (aS= 
fetnn määrän: tarpeeton jään ninffa fäpttäminen ranfaijee aina 
irjenjä.

Monttua jäätä tulee tieipöti jäilpttää niin, että ie niin 
palin tuin maljbollista inojeltnn lämmöltä. MoSfa jää inlaa 
main pinnalla, on jääniaragto rafennettama niin, että jen liito; 
pinta jääpi maljbollijimman pienelle fo’ol(e; ientäljben teljtäföön 
je tnution muotoon, jillä tälläljän on fnntiojiiällpficen merraten 
pienin pintamain.

Säätä moi iäilpttää läjääfä talji tarfoitnvta marten rafen= 
netni-sia jääljnonei^ia. 'Xietpäti omat jäähuoneet tarpeen main 
itie oinm-smeijerei^iä ja niiben Ijanffijain luona, joilla on ifompi 
määrä lehmiä, Inn jitäma4roin hrtl'lun”1 lehmäin omistajat 
cbitllifeSti moimat täpitää jää4äjiä.
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3ää.l(ijn.

Sändiuone.

Säätäjä lebbään tuhoaan, [iinteijeen paiffaan, mieliiini: 
min polijoiielle mäenrinteelle. Miiiofamnlta Inobaan jyrjään, joilta 
jälteen jää laitetaan 0,3 metrin pafjnifelle fyfimnröta:, ialian: 
purit; ral)i innoentnlta:poljjalle, lahotaan tarffaan ia peitetään 
(1,5 metrin pafjiiiiella terrofiella jotafin äsfenmainitiiista aineista, 
ifäjä omataan poljjanpnolelta ja [uljetaan Imolelliiesii jota terra 
tuin jäätä on otettu.

3 ä ä l) n otteen tulee Ijenfilöfiintaan fatfoen fijaita meije: 
risjä itiin nmfamasti tuin maljbollista, mieluimmin niin, että 
meijeristä laattaa [norostaan mennä jääljnonecn eteijeen. Sopi: 
mato on myösfin, että jääljttone on [nojanpiiolella ja falmeesia, 
ja erittäin, että [e on fiiojeltnna etelä: ja läiijitnnlilta; munien 
on je mitali maljbollista rafenneitama mäenrinteefeen, fillä oiafii 
on [illoin (jipoin fjclppo fatosja olemasta autosta täyttää Ijnoiie 
jäällä, oiafji faapi jään jnlamifeSta [yntynyt mefi iiteii Injmän, 
liionnollifen lastun. Mnitenlin näyttää täsfä foljbin tärfeämpää 
tuin [nojanpiiolella ja talmcesja [ijaitjeinincn, jäällä räyttäinifen 
ja meben laSfemifen nnifamiuiS oleman enfinntainittn [eifta, iiiinit: 
räin että (jenfilöfiinnan on (jclppo päästä jääfpioneefeeii, tosia 
jääliiioneen (piolellifella ja oifcalla fijoittamijella moipi toäljeniää 
niitä liaitalliiiiiitjia, jotta [ynrymät [en tantta, ettei äsleiunaini: 
taita afianljaaroja ole moitu fyllin tarfata. 3os rafentaa jää: 
(luoneen faljbentertaifilla feinillä ja niiben toäliin panee riittämän 
ferroffen tuimia faljajaiitjoja talji jotain munia fenfaltaisra ai: 
netto, jota (jitaa^ti joljtaa lämpöä, moipi fyllin estää jäätä tar: 
peetromasti jnlaniaäta, maifnttafoot aitriniion jäteet ja lämpöiiet 
tuulet jäälpioiieeieen fninfa paljo (jymänjä. Säällä täyttäminen 
moipi myövtin tapafjtna (jipoin (jelposti niinillä tamoin tuin, 
fitten äsfen janottiin, faton tantta, ja lavfnmettä fäy tofoominen 
ojiin, niin ettei fiitäfään jynny yaittaa. iVieistä näyttää tär: 
feintä oleman, ettei (lenfilötiinnalla ole pitfää mattaa jäälpio: 
neeieen ja [en faneja yljtcybeäjä olemaan jääljbytysljitoneeieen, 
fillä mnnsja tapanf[esfa laiminlyö meijerin työioäfi Ijelposti 
riiiiämisjä määrin täyttää jäätä ja jääljbytystä — mitä fenra: 
nffiltaan moi olla meijerin tuotteille [anijen maljini]ol(i3ta.

Samalla Ijuomantettafoon, että jopimalla tamalla tuimilla
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2Boiniääf)tit)> 
tijSbuone.

iahajaiihoilla j. m. f. täytyy estää maan lämpöä maifnttainaSra 
fäili)tettämään jäähän, jota jitS on faifilta vuolin juojeltama 
lämpöä ivastaan: riittämällä mälifaton päälliiellä, fatjinfertaisten 
ieinäin iväliiellä ja lattian alaijella täytteellä. (Sbcflccn on 
erittäin tärfeätä, että tätä täytettä mitofien tnliiesia nnbiStetaan, 
joten ie aina on fanttaaltaan tuimaa, fillä muusia tapantieSia 
jnojeltnii jää huonosti lämpöä maStaan, ja IjoitieenmnoboStiu 
ntifia, pahaa Ijeijna j. m. j. iyntyi) IjnoneeSja.

jääljnoneen fijäänfäytämänä on pieni eteinen, joitta omi 
aina pibetään inl jetnnta, huoneesta oltaisjatin. (SteifeStä tullaan 
iäähnoneeieen fahben tiimisinlfeiien omen tantta, joista toinen 
on liito;, toinen fijäfeinäSiä.

?)htei)besjä jäähuoneen fansja tulee olla m o in jäät); 
by tn s hiton e, josja britrelciljin palattu moi fäilytetään ja jäälj; 
byterään, säiliä Ijmme on pibcttämä jefä tylniänä että tuimana, 
puheena olema, Xansfasfa näfcmämme huone oli jeinä jeinäSfä 
iäähnoneeieen, joSra fatji (noin 0,2 metrin laajuista) reifää 
amanrni iäähbytySljnoneejeen, toinen miintcffi mainitun taton, 
toinen lattian rajaSja. jäähuoneen lylmä ilma mirtafi fifään 
alemmasta reiästä, ja jääl)bytyShnoneen läntpöijempi ilma ylä; 
reijäStä iäähnoneeieen. tällöin lämpöni moiniäähbytyShnoneen 
ilma jäähbytettämiStä ejinciStä ja otti foStenita, jota mebon 
mutana poistui jäähnoneejecn.



VII.

^u lila us ofnu s in cijcreis fä.

ilijtjijitii jään» 
töjä puliin n- 
bcn pnöpttä* 

tniffffi.

'^iti)taiibeii fäiitettä ynnitärretääu uiciii (jipvin eri taivalla. 
4)?itä muilla aloilta pibetään puhtaana, ien moi nieijerinfäptön 
alalla nimittää epäpuhtaat)!, josia ollaan ietemifiviä iemmoifett 
aineen taimia tuin maito, jota niin äärettömän helposti mäl)im= 
mädätin [ihuotiomnnbeSta moipi paljeta. ']>n()tanben fnljtcen ei 
metjertejä moi olla liian tarita.

Alosia meifäläifiviä meijereinä main Jarmoin nonbatetaan 
jäällivtä puhtautta, foliomme tarpecllifefjt läpätin firjavja riittää 
muutamia li)()i)itä fääntöjä ianotitSja iupteesia, l)iiomaitttaab 
[emme oiuuSmeijerieii hoitajille, mi-Jjä iiiljtciSja ehtpääsiä moi 
laimintiiöbä pnl)tanben maatinuilfia.

l:o ^Meijeriin älföön lavtettalo fimnlli]'ia eitä millään 
muotoa lifaifivia maattetefa olemia Ijenfilöitä.

2:o Meijerin lienfilöfnnta iioubattafoon jefä maatteittenja 
että oman rtutmiinfa iitljieen mitä Ijuolellijinta puhtautta. 3al)ta 
mäl)intiu Iita on tarttiiitur maaiteifiin, mailjbettafoou ne piti); 
taifiitt; meijerinä fäptettäfööu inpö§ mieluimmin malfeita maat= 
teitä, joipin tarttunut Iita belpo-jti on buomattami^ia. .\)iutjet 
peitettätöön aina juojaatvalla l)itimil(a talji tatilla, ja täbet pc^s 
täföön jota teriä tuin uuteen tijöl)öu ryljbijtään *).

3:o äReijeriu lattiat, ieinät ja fatot puna foto falu^io 
(aitettafoou niin, että niitä helposti fätjpi puhbivtamiiieit.

4:o 9J?eijeriii lattioita biiuhbottafooti niin iijeiu tuin 
mahbollivta fiehttmalla mebellä.

) Grittäin on buomattcuua, että jormista täytin) poistua fnnfien 
alainen Iita.
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oii pibettäluä jangeti 
2iinä ei jaa löytyä jeijomaa mettä, lätäfföjä, lantaa

5:o 'Jlstioita piiljbi^tettafooii mitali maljbollista jota yäimä 
Ijöyrysjä feittämällä, ja muuten toimitettafoon tämä pnljbistus 
yuolellijesii pudistetuilla pejiuljarjoilla ja tuumalla mebellä. 
Miiljetusastiat feiteftäföön, jos madollista, päimittäin meijeristä 
(jöi)ryllä meijeristiii erityijeu malmoiinan alla.

6:0 Alennan eroittainijen ja firnnamijen tapaljbnttna pnlp 
bivtettafoon fjeti jeparaattori ja firmt, ja jitteu ryl)byttäfööu 
foto meijeritjnoneu^ton jiimoamijeen.

7:o Mun miniät työt omat teljbyt, tiinleteliafoon meijeri 
perinpohjin.

8:0 'i|?ciijasaiboil(a, juurilla puilla j. m. j. älföön matoa 
estettävä pääjemästä meijeriin, maan pänimaätohi anfealla t)inpä= 
ristöllä, juurilla iffitiioilla, maaleifji maalatuilla teinillä ja ta? 
loilla telitäfööu meijeri niin iloijetji ja maloijafji tuin mal)bol= 
lista. 'Jiäiu ollen on jiimottomiiuS Ijeti Ijuomattama ja moipi 
tulla poi-Stetufji.

9:o tViijöslin meijerin ympäristö 
puytaaua.
j. m. j.

10:o Raimon ympäristö on myösfiu pibeträmä tornin pu(j= 
taana, ja jiinä ei jaa tosiaan pestä muutteita, meijeritaluja 
talji m. j.

ll:o Vasfumeji joljbcttafoou meijeristä jillä tatuoin, ettei 
jiitä jyuny Ijaijemia rapatfoja eitä löyöfäämiä ojanteita.



VI 11.

Dioiöuu rng. 
luaiuoininnn ia 
polioilleen pe
ni-? f mu n maf* 
jim iuorihi?.

2Haibon pinnan määrääminen rasroamöiman 
mnliaan.

Mosta ojiiii&neijcrin periaatoffena on ci ainoaltaan ijanf: 
fia inatjbollifininian juurta luontoa, ivaan nnjöSfin niin oitenben: 
mufaifesti hiin maijbolliSta jataa fertmnjttä moittoa ofaftaibcn 
fcsfen, on feiiuää, että matin on fnoritettama lellaisteii perus: 
tnfficn mutaan, että maibon tobciiincii (jljmijljs otetaan (juonii: 
oon. Siitä jos taiteita inaibovta, fetä (jnoiionimaSta että pa: 
remutusta, matietaaii fania (jinta, niin feuraaljau fiitä, että toinen 
(janffija fan lorteamman, toinen ahjaifemman (linnan maibos: 
taan, tilin (jän tobeiiafin on oifcutettii faninaan. CfiutSmcijeri: 
liifteesfä ei hifin ofafaS fiiö fninfaait iaa forfeiitta nia(jbol(ijinia 
hintaa, jota maibosta ijlcenfä matietaaii, fi((ä tämmöifeäiäijän 
niafiutaivaSfa o(i)’i ilmeinen iväänjtjS, maan tutin iaa (äljettä; 
mäniä maibon Ijijivijnbe^tä riippuman, ma[)bol(iiiiutta nnjöten 
torfeimmaii (jinnait. i>Jiaiboii (jijmijlj^ määrätään Ijclpoimmin 
ien ra«mamoima§ta, fovfa tämä on (ifeife§iä iuijtecvia miiibcn 
armoffaiben ainesten iaatnini.

Uuii mafintapa ofuiiiSmeijcrci^iä on fiinä, että maibon: 
ijanflijat tiiufaiiiiiiaiii (puolifnutauiittaiii tafji miifoittaiti) iaamat 
mätiini fiitä moiu patjoubcSta, joilta (autetaan moiivau iäijteä 
meijeriin läijetetij^tä maitomäärältä, joitta raSmaivoimaa tarfa§: 
terään jota miitto. .'pinta, jota täSfä niaffiinfiioritnffcSfa faabaan 
moista, on munatta fnostiittua profenttia alijaifcmpi fauppamieijen 
fillä Feriaa maffamaa fjinraa. Kuoritun ja firnumaiboii faapi
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hoitajan tulee
olin taiteltua

inaiboii tarfaj»
taniifeSja ja

’4?utiba§ luoitto 
jaetaan liiat* 

boit paljouöcu 
mutaan.

FjaiiFfija tafaijin hnofeasta hinnasta. Siitä iyntyneellä iäästöllä 
iuoritetaan' maiboiifuljetiismaliut, täyttöfiiötaiuuitiet, fortoa ja 
lainaiifiioletiista. 4>nhbas ivoitta määrättyni mararahastoon 
lanfeamain profeitrtein mäheiniytiellä jaetaan haiiffijoitte mnoben 
lopulla tahi pnolimnojittain fitnfiit lähettämän niaibonpaljoitbeii 
miltään, eitä ien rahajinnman mufaait, jota on jaoin, fun matin 
on perustunut maibon rasmamoimaan. Stätä mafjutayaa on 
määrätty iionbatettamatfi, Josta huonommasta maibosta fuiteitfiii 
on fertyuyt iiuirempi määrä tuontina maitoa tuin paremmasta 
maibosta, eli toifin (anoen: ie hanftija, jota on myynyt laihaa 
täysmaitoa ejim. 100 marfan ebestä, on jättänyt enemmän 
tuontina maitoa tuin ie, jota on myynyt rasmaista täysmaitoa 
famaSta jtimmasta, jonfatäljben hänen parastaan on taiiottama 
pnllbasta moirtoa iataesja.

haitta huivin tieberääu, eitä uiman määrin menetellään 
maniaa mafjntapaa fäyttäesiä, on meifäläiiisiä meijereiltä ivas; 
taifefii masiitstettn täybestä maibosta jäätämän hinnan määrää; 
mistä rasmamoiman mutaan, inystä että tämä muijittapa on 
maimalloinen ja fallis. Mofo meijeriliite ou näet tartästiitjeii 
alainen, johon ei ole tahbotni taipua; meijerin firjanpito fäy 
jitäpaitji mäljäjen töijemänunätii ja monimutlaiiemmalji; jämien 
maiioalloista on tarfastaa maibonnäytteitä, jota martett eljlä on 
tuottaminen erityifiä Hentilöitä, efjfä polttoja matiamiiien j. n. e., 
ja päälle päätteefji jouhittaan tarfastiistiistannitriientiii alaijitji. 
Sen mutaan mitä fofemus oit ajoittanut, on ^aiistanmaan 
ojnitsmeijereisiä fnitenfin fylläfiu helposti moitit notibattaa 
uutta mafiutapaa, jota niisiä yteeuiä outin täyiännösjä. Mui; 
tentin perustun niisiä iäätinölliiesii mafjittapa maibon tenua; 
moimaan, jota tutlitaau jyjorbin tarfastiisfoiieella, eitä itje 
raömamoimaait, mitä joitta itje afiasja ei miteufään maitina 
uubeit inafjutaman jopimaijniiteen. Sansfasia täytetään myösfiit 
bofeutti jyjorbin eroituslaslita, fun eri hauttijoille jaetaan matin; 
oiiitgot lähetetystä maibosta.

llufi mafiutapa on tobellafiu niin täytäiniölliiieu ja niin 
oifenbenmitfainen, että oiuitsmeijeriit hoitajalta mälttämättömästi 
tulee maatia taitoa ien fäyttämiiesiä, ianioiu tuin tarttua torni;
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raäiuaiuoi- 
maan perus 
t mu uin Ijiii- 
tain määrää- 

mijcSiä.

fursjcjn mai- 
bontarfajtuf' 

Ksjfl.

Sen ofje^ici, että maibon rasmamoimaan perustuma mafjiu 
tapa fiis maifntiaa, että meijerin moiraljat fol)rintbenniiifni)cnu 
min jafantnmat maibon fjanfti joille, on meijerillä ja jen omiv- 
tajilla fiitä mälilliicsii mniiafin juuria etuja, itiinpä on ntainih 
tatva, että maifeatji fäy meijeriin lähdettämän maibon määren= 
täminen — mitä patja fyllä ei meibänfään maahamme tätä 
nyfyä näytä oleman Ijarminaisia —, tosia maitoa tarfastetaan 
nieat terrat miifosja määräämättöminä päiminä. (snnen pitfää 
tulee jentäljben ilmi, onfo maitoa fef oitettu mebellä, fnorittn j. n. e., 
ja eiljän mivjään tapantiesja jaaba täyttä mätinä moposta 
määrennetystä maibosta. (ri ole myösfään mitään etua fiitä, 
että lypfäesfä laiha, utareista enfitfi hermoa maito croitetaan

musta maibon tarfastnfiesia. Sos liän on täyfin perehtynyt 
näiljin tahtoen afiaan, on tulos epäilemättä olema liymä, fillä 
tätä nyfyä löytyy jo monta luotottaman maibontartastnsfonetta 
— be 2amal’in (aftofriitti, 2inbi'tröm'in bntyrometri ja j\iorö'in 
fefä '.BenVin tarfastnsientriiniinit —, jotta jos oifein täytetään 
jättämät fäytöllifiin tarpeisiin ahoon riittämän tarlat tulotiet, 
(ipämarmat tulotiet, joista moni malittelee, joljtinoat fnnrimmalii 
ojatji erljetytjistä, joita on teljty maibonnäytteiben tarfastnfiesia. 
käytteitä on nimittäin ottaminen innrimmalla huolella, ja 1)110= 
lelliiesti teloittamalla on pibcttämä huolta fiitä, että ne tobcllafin 
omat (äoimittäis=näptteitä tntfittamaSra maidosta.

sJte meijerit, joiben hoitaja ei ole perehtynyt maiöontarfas= 
tnfieen ja armioimijeen rasioamoiman mnfaan, moirnat tartas= 
inttää iitä maiöontarfaStnslaitofiisia (niinfnin laita on ojiin, 
tinföpiiiifisiä fliiiotjisia). Stnitenfin on tämä ymmärrettäioästi 
pibcttäioä tilapäijcnä hötöioaraijena toimenpiteenä. Sotia oi'nns= 
meijereihimme jaataijiin hoitajia, jotta olifiioat täyjin taitamia 

krituimi oppi- ]npösfin pnljeenalaifesfa tärfcävfä ojasja toiminnastaan, tnlifi 
meijeriopistosja talji jo^jafin meijeritonliisja järjestää erityifiä 
oppijafioja maibon tarfastnfiesia.
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meijerin moralle ja oman taloutta martett fainetään miimeiiien, 
liljatpa maito, tiliä jämällähän iaabaan maibovta tväijempi nialju. 
(Siitiäfin on juuri etu, että Ijanffijat foettaroat taaba lehmiä, 
jotta Ippjämät raapaista maitoa, ja oivat paloiteltu lehmien 
rnoffimitcett fäpttämään iellaista maitoa tuottamia ramittto- 
aiueita.



0fuitsntcijerin f t f ifiirjaf.

SliJnStnfirjnt.

DtniStitirja.

lilifirjnt 
toälitöuiättii* 

intä.

Ujcisja maminne oStomeijercisjä, noisja maamme ojuusj 
meijerien ebclläfämijöisjä, on laiminlyöty järjestää fiiiinollista 
firjanpitoa, ja (niteiltään ci mitään tobellijesti manna ja ajan 
pitfään tuottama meijcriliite moi ppjyä pyStysjä ilman jemmoista, 
läsiätin jiihteesia näyttämät Taustasta perustetut, iiubct ojuuS; 
meijerit oleman asfel eteenpäin ebiStymijeii tiellä, iillä jellaijet 
meijerit eimät taintaan moi toimia ilman täybellifittä tililasfuitta. 
Oiaffaibeit tulee nimittäin jaata moitto:ojnutcnja päiiuiitäisten 
maiioläheiiitjienjä perusteella, eitä ole ajateltamaa, että tästä on 
jaatama täyttä ielfoa toijin tuin jen tantta, että meijerisjä pibc; 
tään jelmiä ja tarftoja tirjoja, joita näyttämät iclä niistä maito 
on tullut, että mihin ja tainta jiiä on täytetty meijerisjä. Sitäi 
paitji pii tirjaupito mälttäniätön meijerin Ijallitusjäiciiille, jillä 
ilman jemmoista heibän on niatjboton jenrata päimittäijeit liitteen 
tultua ja lyiomata fiiuä eljfä (öytymiä piiiittcellijiiufjia ja tar= 
miuamia paraiuiufjia. xat miclä tärfeämpi moi tirjaupito olla 
meijerin hoitajalle. Olioon hän maitta tiiinfafiu folenni, hän ei 
testaan moi olla marina jiitä, että faifli täypi jäällistä tultuaan 
meijerisjä, jollei hän tee päimittäijiä miiistoonpanoja ja yhteen; 
ajettele niitä marjiuaijitji mnojitilcifji.

3otaijclla hauftijalla tulee olla mastotirjanja, johon 
meijerisjä mertitään jefä meijeriin lähetetyn maibon paino että 
ne määrät tuoriitua maitoa, firnumaitoa ja moita, jotta ojafas 
cljtä ottaa meijeristä. Meijerisjä tulee olla iiiurempi mnistifirja, 
johon jämät numerot mertitään: tähän firjaan merfittäföön mijös,
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'JNuiatOOlb
Omiotiuilujn.

toöfa ja tcnen lianffijait inaiboeta on otettu näytteitä tartar 
tettamatfi. .Staiffi itämät mnietoonpaitot teljtäfööu poti maitoa 
puniiittaceja.

'Battfi tätä mui^tifirjaa tulee ofini^nicijeriSfä löytyä m tt i^ 
too lipan o ta u luja, jniljiu merfitään ilmoituffia tivnuaniiicn 
fäynni-jtä ja moin malmi^tiifievta, fäyttämijestä y. m. Seuraa: 
loille fhuuille painatamme eljboitiitfen jellaiferji tanlufji, jommoi-Jta 
olemme näljneet täytettämän TamSfaitmaan ofini^mcijereisjä, ja 
joilta olemme teljneet mäljän yfjutfertaijemmatfi.
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^pasfits ofuusnirijerin fiuutföjeit faiitimifcen.

//
//

ff

tr

tr

»/
//
tr

fr

Mini 
emien 
oli 160. 
1 lemmit.

. . 20,716

. . 16,327
1,410
5,459
693

Schvän fäjitpfjcn faaniifeffi liitä, fninfa ojuu3meijerh)t)tiön 
jääntöjä ja määräptjiä on joivelliittamiiien paiffafunnallifiiit oloi; 
(jin, annamme täsjä lijljpitä tietoja Milbemaclbin ojiinsmeijerin 
perus tamijcStci ja fäpttämifeStä jefä jitäpaitfi yhtiön ivoimasja 
olemilta j ä ä n n ö i ■? t ä.

Milbeivae(b'iii ojnnSmeiieri Sjcllaniii§i<i XanSfasja perin?; fiilberoaclb’in 
lettiin umoiina 1888 ja aitoi ivaifntnfjeitja jaman ivnobcn 9Rar; Ofuu&meiicri. 
rastinut 1 päiivänä. Mitfin yljtiömie» mafjoi poljjaraljaa 1 m. 
40 penniä (eljinältä. iUhin jumina, 44,200 marlfaa, otettiin 
(ainatji eräältä jäävtöpanfista 4 profeiitin forfoa ivastaan ja 
16 ivnoben tnoletutjella.
>)iafennnstontin ostoon, perustnfjen tai;

luamijeen ja tahoon rafentainijeeii 
fäpteitiin .

i a f e 11 n 11 s t e n t e f e i n i f e e 11 
Monciben ostoon.
Stalnston ostoon.
Mnljeniva-Stiain ja rattaiben ostoon . . 
Sefalaijia menoja . .....................

2,078 liutaa 68 p:iä.
89
25
87
25
34

Summa 46,686 liutaa 28 p:iä. 
meijeri aitoi tointen ja, jäätiin 700 (eljinäii maito;

pittää noiiji lehmien (utu noin l,200:aan. 9)ljtiömic()iä 
Suurimmalla ojaffaalla oli 65 lelpnää, pienimmällä 
Mesfimäärin oli ojatusta fotjben noin 8 lehmää. 

1889 ivnoben tejäfunsja ivalmistettiiii meijerisjä noin 3u0 filoa 
ivoita pähväänjä.
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Wil6en>nclö’in 
ofuuämeiieri' 
ijlittön jään* 

nöt.

§ 1-
^hbiStijfjen tarloitntjena on hanttia jäfenillccn mahboKU 

[hinnan fnnrta moittoa fjeibiin lehmistään perustamalla o|ituS: 
meijeri, joSfa tailfi maito luovitaan ja IcrmaSta malmiStctaaii 
maita mpptämäffi. Muoriini maito ja firiiinnaito toimitetaan 
talaifin X)l)tiöinief)il(ez jotta fiitä inatfaivat litimääräi|en hinnan.

§ 2.
Sotainen lehmän omistaja ivoipi, joS mnffaa 1 ntarfan 40 

penniä lehmältä, päästä phbiStpfien jäfeneffi, joS niitten jäfenten

Jämän meijerin hoitajalla on polttaa 2 maittaa so pen
niä liljoihin pantua lehmää fol)ben ja 1/r, fiitä, mitä jaabaan 
jolaifeSta lilasta yli forfeimman tnffiitanppiaSsphbiStpffen notee; 
rantjen MööpenhaminaSfa; paitfi [itä [aapi (jän perljeeSjä tar- 
mittaman maibon ja ivoin [elä mapaan afiiiiiion. .v>än ottaa 
palivelnffeen, fiitä eroiltua ja pallina foto meijerihenfilötiiiinaii 
ja on maStiiiiiialainen meijerin täytöstä. D.Veijeriliifleen altaeSfa 
oli hoitajalla pahveliiffeSfaan meijerhiaineii, foiiecnfäpttäjä ja 
tolme oppilaista.

Me]ätiiuS|a 1889 [äimät ofalfaat litorittua ja lininmaitoa 
2,35 pennistä lito. SDiaiboiitiiljetuS oli [illoin mijptp tarjolla 
20 pennistä 42,5 tilalta.

.ymitaja pitää huolta mäfirelmn ja [iiöttöhcinäjiemenien 
ostosta ofaffaiben maralle. \’l[ioimatesfnns on tirjallinen, ja 
firjeen mnoboSfa teloo hoitaja nnjöSfin mnivtntiiljenja ofntfaiben 
lähettämää maitoa ivastaan.

UieijeriSjä, joitta mnofitileistä cbellifeSfä InmiiSfa tehtiin 
ote ja joilta pohjapiirrofjeSta firjan lopnSfa annetaan turnaus, 
on neljä fentrifnngia ja [ijäänmnnrattn höorptattila [elä 8 l)e; 
ivojen mehiläinen höprijlone.

Yhtiön [äännät omat näin fnnlnmat:

,,Cöe ix’ äol*ö’ i 11 (J) I x txioiiix 

$ ä rt H H i» 4.
.'pplväfiptpt ijleijeSjä fofontjeSja 'Jonfotnnii 27 päimänä 1888.
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§ 3-
'?)l)biötytjen toimifnntaaii ivalitaan 5 ofafasta; toimifiinia 

malitjee feSfnnbesjaan pn[)eenjol)tajan, [iljteerin ja ral)aötonl)oi= 
tajan. kuiteiltaan älföön fania Ijenfilö Ijoitato taiffia näitä toimea 
tointa. — Sonnituilta ebnsiaa faifiöia tilaijniifjiöja itie yl)bi$; 
työtä, [efä mitäli toöfce yfjityiötä jäfentä, että fanppaa ja lii; 
tettä että ylcenjä taiffia meijerin afioila. kofoontnneen toimi; 
tuiman allefirjoitnö on täyjin [itämainen yhtiölle. 9)l)tiömie^ 
ei moi fieltäytyä riipeemasta toiinifiinnan jäjenefji, joö Ijänet 
fiiljen ivalitaan. SBnofittain eroo yf[i toiinifiinnan jäjeniötä, 
enfinimftijet neljä innotta arpoinifen Hintaan toiinifiinnan jäjenten 
feöfen, [ittemmin ivnorottain. (Sroama jäfen moi omalla juostu; 
mnfjellaan niitä iinbcötaan malitnffi. Toimifiinia ei nauti palf= 
faa, mutta [illä on oifenö täyttää firjanpitäjää, jolle moi maljaa 
mnotniöta polttaa aina 56 penniin (eljmältä, ja on toimituilta 
oifentettn meijerin faöjaöta ottamaan faiffi yljtiön tarpeisiin täi); 
tcttämät menomäärät.

äänimäärä, jotta puoltamat ()änen ivastaanottamistaan, on mä 
fjintään faljta mertaa [nnrempi niitten äänien liitua, jotfa tai); 
toivat estää Ijänen ofaffaaffi pääjemistään, mutia [en, jota otet
taan jäjenefji, fittefun meijeri jo on fäymäsjä, tulee ylpiön 
taajaan [itä ennen mafjaa 7 marffaa lehmältä.

Sofaifella jäjenellä on ivalta äänestää yleijesjä fofonfjesja 
fiten, että

S 4-
hortein päätösmalta on jota mnoben joiilnfniin 1 päimänä 

pibettäivällä yleijellä fofonffella. Maiffi toiinifiinnan ja yljtiön 
[efä jäfenten mälijei afiat rattaistaan täsjä tilaiiiinbesja. Soimi 
fnnta näyttää mnoben tilifirjat, jotfa päätetään SOiarraSfiinn I 
päimänä, [efä fnlfeivan mnoben toimiiitoiniinnitelman. Unfi toimi; 
fiinitan jäjen malitaan, tuin myös armiomies ynnä paltfaa nan= 
titfeinaton iilintarfastaja. (lilintarfastiifjen toimittaa faffi y()tiö= 
miestä, joista toinen mnofittain eroo, eniimmäijellä fertaa ar= 
maila, fittemmin ivnoron mutaan). \?)(imääräifiä yleifiä foto; 
nffia looibaan pitää, fnn toimituilta niin (jymätfi näfee, talji fim 
iväljiiitään folmas oja ojaffaista [itä firjallijesfi anoo toimitun; 
naita. — ^jleijen fofonffen päteivyyöefjtona on, että päiivää ennen

4

1—LO lehmästä annetaan 1 ääni 
11—20 „ „ 2 ääntä
21—40 „ „ 3 „
41 ja njeammasta „ 4 „
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fofousta firjallijella tai painetulla ilmoitufjella, joitta maitofuSfi 
iviepi ajianomaijille, annetaan tieto fäjiteltämisiä fyjymytjisiä.

Moloniiesja jaotetaan lesfustella mistä ajiasta liymäujä, ivaan 
päätöljeiimoipa on tofouS main joS fäjitcltämäSiä ajiasta yllä 
mainitulla taivalla ennen on ilmoitettu; päinmaStaijeSja tapaitfs 
jesja on je ivasta jenraamaSja yleijesfä folouljeSja ratfaiStaiva.

9Jiniitofjiin jääuuöiSjä ja (ijäyfjiiit viiliin ynnä päätöfjcen 
yllbistyt|eii (jajoirtamijesta moibaan ryljtyä main joS läsnä olemat 
ojalfaat faljoella folmaniicfjclla ääuienjä lunnista jitä (laittamat. 
Moitti muni päätöfjet ja maalit rattaistaan yfjinfertaijella äänien 
enemmistöllä.

§ 5-
Meijerin periiStamijefji jefä faneilla ia faliistolla marns- 

lamiiefji ottaa toimituilta lainan, niin pian fitin lanne maatii. 
Iästä lainasta mastaaivat faiffi ojattani tutin (eljmieiijä lumiin 
mnlaait. -■ TafauS on fitoivaitieu, fiiuneS meitä on jaaritelin, 
luojittani mafjetaaii melasta neljä projeuttia.

§ 6.
Muu joutuu i)l)tiömie()eii omistama tila myybään ialji 

muulla tatuoin mailjtaa omistajaa, feitraa tilan ojallijiuis nteije= 
risjä tilan mutana, jo nuji omistaja taljtoo ottaa ivastaan 
entijeu oifeubet ja melmollijinibet meijerin juljtcen. SSastaijesja 
tapaiifjesja on yljiiöu melmollijuiitena eroamalle omistajalle, tä= 
mäii perillifille talji ivelfojille maljaa main puolet Ijänen ojinfouja 
määrästä. Tilanjaosta moi yljtiömies luopua yl)biStyfjeStä 
masto jitte tiin liäneii iveltaiija yytiölle on juoritethi. 'jJJljtiömicS, 
jota mullien Ijalnaa erota, ilmoittafooii tästä firjallijeSti toimi- 
tuimalle toimea fiiufautta ennen, ja fiiiiäfin tapaufjeSja moi Ijäu 
maalia main puolet ojiu^ostauiL -- Cjatas, joilta yleinen tofous 
jnllee pois yljtiösiä, on menettänyt ojunteiija meijerisjä.

§ 7-
Toimituilta ottaa meijerisiiu, joilta melmolliliiutena on 

pitää liuolta meijerin täytöstä ja teljbä laitti tilifirjat paitji 
tasjatiliä ja toimitultaan pöytätirjoja. 'tVieijeristi ottaa ja polttaa 
jefä fiiStantaa työiväen, josta mäljintääu yljbeii' Ijenfilöii tulee 
olla niin taitama meijeritöisjä, että fyteuee Ijoitamaau moinivaU 
mistuSta, ja jamoin olioon mäliintääii yfji Ijeiifilöfimiiasja pe-' 
reljtiini)! loneitien lioiloon. llHeijeristi lautaa iieljäiinefjittäiii 
pienempää, ivatiuaista palttua, joljou luetaan mapaa ajuuto ynnä 
puutarlja, ivalo, polttopuut ja talouteen lanvittaivat meijeriutuotteet,
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§ 9.
'Jlieijeriin bniiftininiifa äsfeu lypietyn maihini määräileviä 

inlneesia oivat plitiöii ojatfaat melmollijei masiaanottamaan tuo 
vittua ja firnnmaitoa 3 pennistä tilo, fmines meijerin mettä im 
täyjiu fiioritettu. 'JJipöpemmin on jofai|’esia pleiiesjä fofoitlicsia 
määrättäiuä, mistä pinnasta maito on myytäiuä; ypiiön ojat 
faibeu tulee iäännölliiesti liitä mafiaa armioiimufainen pinta.

< s> <’•

9J?aibo3ta matjeitama pinta perustun ien rasivaivoimaan, 
jota meijeristi tarfastaa. 'Viaibon pinta armioibaan fiten, että 
12 lilasta fesfinfertaiien rasmaista maitoa malietaan tintein 
noteeraus 1 2 tilalta muita, joilta .Stööpenpaminan tiiffiifanppias 
tjpbisnis määrää. 9J?aito punnitaan meijeriin iaapneSjaan.

ja ien lijäfji matjetaaii (jänölle muojitileiä tepbesfä rapapalfinto 
tultuiin iabalia tilalta ivoita, josta minitäesiä on jaatu nmbni- 
täivä pinta.

$ 12.
Meijeri pauttii ja pitää aiianmutaiiesja Immosia farmit-- 

laivat fitljctiisastiat, fetä tuijottaa maibou meijeriin ja tafaijiu 
iiitä. 3ov pptiömieS jättää mäpemmän Iitin -12 filoa maitoa 
jota teriä tuin rattaat jaapumat maitoa noutamaan, tulee pänen 
iviebä maito ja jälleen uomaa fnorittu ja tirnnniaiio liteijimmän

§ 10.
3os §£:sjä S ja 9 (öptpioäin määräysten jopbosta finityifi 

jäännös jiitä, mitä menee meijerin täyttöön ja ylläpitoon, pan 
muni ylijäämä lorloa fasivamaan läpi täytetään ypbistiitien me
lan lypeiinySmatjiiffi jefä ypbistyfien jäjenteu lesfeii jaeuamatji.

§ 11-
.Slim foto melfa 011 loppuun innoitettu, arinattaan pnpeeiu 

joptaja, anviomiev ja meijeristi ylibesjä faiffi yptiön märät. 
'JjllteeulaSfetiii armo jaetaan ojaffaiben lesfeii merraten iiipen 
luminaan, josta tutin on panffiiiut maitoa, jiitä fun meijeri 
aitoi maitiitufienia. ?a jiitä läptieu on muotiiiiieii ylijäämä 
jaottama niin, että jofaiielle yptiömiepelle enjin jaetaan miiji 
projenttia pänen ojinittaaii fopti, ja jitteu on muotiiiiieii ylijäämä 
jaottama ien iummaii mutaan, josta tutin fiiluueena mitonna on 
panffiniit maitoa.
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tjlcifeii fiilfiiiieu marrelta, jota meijerin maitorattaat fnlfemat. 
'iOintta jo* enemmän hiin 42 filoa Ijantitaan, noutamat maito; 
rattaat ien uljtiömieljeii luota, joilta fiiitentin tulee pitää taloon 
miemä tie mälttämäsfä, tuijottamana fiinnoSfa. .StiiljetiisaStiain 
tulee olla noiifomalmiina fiiljen aitaan, joffi fnSti ebellifeiiä päi; 
mana on fanonnt faapiimanfa.

§ 14.
2)fjtiömie(jct omat melmollifet rnoftimaan (eljmiään fitcn, 

ettei maitoon tule outoa maina, joilta tantta ivoin laatuifuu* 
moipi Ijiioiioiitiia. .Maalia ja turiiipfin naatteja fefä juuristoko 
älföön millään muotoa aimettafo hjpfämille lehmille. — Xnrnipfi, 
juuristot, perunat, ruis, miniä, pamut j. n. e., fainoin tuin päi; 
mänfntfafatiit, niaapäljfinäfatut ja muut jenfaltaifet eimät ole 
terranaan fiellethjjä, mutta tun fellaista Sopimatonta talji epäih 
tämää rehua" annetaan lijpfämille leljmille, on afianomainen 
ijljtiömies melmollinen fiitä ilmoittamaan meijeristille, jotta tämä 
moifi fääntää Ijuomioiifa erittäin puljeeua oleman ijljtiömieljeu

§ 13.
Sotainen ojata* on melmollinen pitämään tuljetuSastianfa 

tälliin pnljtaina ja pitämään liuolta fiitä, eitä lypjäminen tapail
tiin fiistiSti, että lijpfettij maito Ijeti fiimilöitään fuljctuSastioiljiii, 
ja että näitä Ijeti hjpfettijä jääljbljtetään. Mipeitten lehmäin mai= 
toa älföön (äljetettäfö meijeriin äffööntä mijöstääii ternimaitoa 
enncnfnin neljän päimäii tututtua poifimifesta. 9J?eijcx-in mel= 
mollifunS on pitää liuolta fiitä, että meijeriin fifään piinnittama 
maito on tuoretta ja Ijijmää. ^olleimät astiat ole pnljtaat 
talji jo» maito on liapaljfoa, antafoon meijeristi ciifimmäifellä 
tcrtaa firjallijen ilmoitnffen afianomaifelle yljtiömieljclle afian 
laihalta, jollei mifaa Ijeti poisteta, fieltäptpföön mcijeriSti ma*= 
taanottama»ta maitoa, jo* fe on liapaljfoa talji epäpnl)ba*ta. 
?\a jo* a*tiat terran toifenfa perästä eimät ole afianmnfaifeSja 
funnoSja, metäföön afianomainen pljtiön ofafa* jota fcrta faffoa 
2 marffaa sti penniä jofaifelta leljniältä. yjljtiömieljct omat 
fie((eti)t malmi*tama*ta ivoita talji juustoa ricsfamaibo*ta nnjij= 
tämäffi, famoin fniii äsfenliipiettijä maitoa toifiin meijcreiljin 
mijijmäStä. - iBaan ojattaan on lupa täljttää maitoa omiffi 
tarpeiffeen ja laljjoittaa tai nujijbä maitoa aliistalaifille ja naa= 
piireille, joilla ei ole leljmiä, fuu (jän tobiStettaivasti fen tantta 
ei pipjbä omaa moittoa ijljtiön fiistamniffella. OfaifaiKa on 
oileii* meijeristä noutaa moita oman perijcfuntanfa moralle fiitä 
Ijinnasta, jonfa meijeri fillä fertaa faapi funremmaSta ojasta moita.
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lähettämän maibon puoleen. ?soS maito, ferma talji moi näyttää 
faamaii oubon maun janotusta rcljnka, on meijeriini melmollineii 
firjadijeki maroittamaaii yhtiömiestä; ja joS maito ebelleen 
pyfyy rnäljemmin hutoänä ja (jpmänmafnifena, tulee meijerikin 
fieltäytyä maStaanoitamasta fitä. — Xoimifiiniian pnljccnjoljta; 
jalla ja mcijcrikidä on malta Josta Ipjmänjä tieltää täyttämästä 
mitä „fopimatonta talji epäiltämää reyiia" takaaja. — ?)Ijtiöniie£, 
jota riffoo jellaifen tiedon talji muita tämän pyfälän määräyffiä, 
metätöön fattoa 2 marfaSta «HO pennistä 14 marttaan lehmältä 
ja formatfoon maifnttamanja maljiiifloii puheenjohtajan, armio= 
miehen ja meijerikin tefemän armiou mutaan.

§ 15.
Sotta yhtiömiehet moifimat jaaba Ijalpoja ja hymiä relyu 

aineita, moipi toimituilta tahi fiiljen malittn fomitea yljteijeki 
ostaa ja jaella niitä.

3otta moi pyfyifi Ijymäurnatuijeua taiten Untotta, on tutin 
ojafaS melmodinen mukaanottoinaan niin juuret määrät yljteU 
jesti ostettuja rapfifaffuja, että moi jyöttää jofaifelle lehmälle 
taimen pitfään mäljintääu 0,43 tilaa päimää foljbeit.

Sitäpaitfi foettafoon toimituilta taitin tamoiu toimintaa 
yhtiömiehiä Ijymiu, järfiperäijeki ja fääkeliäästi ruoffimaaii 
leipinään, ja efim. juurittani ja heinänfiemeniä okacSfaan ja 
jafaeSjaan tehoittafoou heitä miljelcmään ja täyttämään tasmeja, 
jotta ebnllijeki maifuttamat moin laatuun.

§ 1G’
'Xoimifiinnau ja meijerikin oifeutena ja melmollifiintena 

011, niin ujein tuin fiiheu ailjetta löytyy, tarfaStaa yffityijeu 
yhtiömiehen farjapihaa, rehumarakoa, heinämaita, maitohuoneita 
j. n. e.; ja tulee yhtiömiehen antaa tyybyttämiä jelityffiä taittiin 
näillä aloilla tehtyihin fyjymyfjiin. Sos myöhemmin on toteen 
näytcttämiSjä, että yhtiömies tahallaan on jalamuit jotain talji 
antanut määriä ilmoituffia, metätöön fatfoa 2 martaSta 80 peiu 
nisiä 14 marttaan lehmältä ja formatfoon maituttamanfa maljiiie 
13011 puheenjohtajan, armiomiehen ja meijerikin päätötjen mutaan.

§ 17-
Sottei meijeri olifi jyynä tarttumain tautien lemiäniijcen 

paiffafunualla, ja jotta yhtiön ojatfailla olifi mahbollifimmau 
juuri hyöty fuorituSta maiboka, teytäföön tämä aina meijcriSfä 
fäitymäifetfi pakeurijeerauffen tantta. Sos yhtiömiehen per- 
yeeSfä talji farjaStosfa fyutyy tarttuma tauti, on tämän melmollk
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'Xoimitnnnalla on 
tilattomilta (jenfilöiltä.

§ 22.
Siämät jäännöt astumat moimaan toiifofnnn 27 p:stä 1.888".

§ 18.
‘Xoimiliinnan mclmollijnntena on pitää meijerikin toimintaa 

filmäUä ja pitää Ijuolta fiitä, että meijeri faiffine faneilleen ja 
falnstoineen aina on tänfiii työfnntoijeSfa tilasin. (Erittäin on 
toimituilta melmollinen jota mnoben aln?ja läpifotaifin forjanita; 
maan meijeri ynnä faiffi, mitä jiiljen tuuliin, joten je bnivin 
marii?tettnna moi teStää lämpimän ivuobeiiajan maifntnffia.

SKiiofitilejä päättäessä tulee puheenjohtajan yhbesjä armio= 
mieljcn ja meijerikin fan?ja läpifäybä faliilnettelot fetä armioiba 
yhtiön omaijnn? ja jää?tö, joten yhtiömieljellä aina moi olla 
jelrnä tieto yhteifen omaiinnben armosta fetä fiitä, outo je mäljen? 
tymäSfä moi ei.

fuuteiia (jeiimiten (otata lähettämästä maitoa meijeriin, tunne? 
tauti on poistettu ja tarpeelliseen besinfioimijccn ryljbytty.

3os meijerissä jättiin tarttuman tuubin foljtaiiS, on mei jeriStin 
miipymättä ryhtyminen toimiin fairaan poiStamifeffi meijeristä 
ja tämän besiitfioimifeen. — Alen tämän pyfälän määräytjiä 
makaan ritfoo, mafjafoon jaffoa aina 140 martfaan, toimifnnnan 
liarfinnan mutaan.

§ 19.
'Xoimitnnnan melmollijnntena on aina pitää [jaolta jiitä, 

että maljbollijevti fertynyt ralianjäävtö jopimalla lamalla teljbään 
yfjtiölle h^belmiä tnoftamafji. 3ota neljä? miiffo päimälleen 
on tilinjnoritn? teljtämä yhtiömiesten fan?ja, jolloin Ije laamat 
ntafjitn lähettämästään maiboka jen jnmman mähennyfjellä, josta 
(je omat makaanottaneet maitotuotteita. — 2Boiton;ojitnfjia jae= 
taan main terran mnobe?ja, jittcfnn mnofitilif omat päätetyt ja 
yleinen foton? pibetty.

§ 20.
.Siaifi?ja tilaijnnfjisja, joiben moralle ylempänä olemat 

iäännöt cimät fijällä perinpoljiaijia määräytjiä, foettafoon toimi= 
fnnta parljaanfa mutaan malmoa yhtiön etua ja, jo? tarpeellista 
on, ejittäföön ajian yleijelle fofoitfjelle, jota yfjin moi ryhtyä 
moimasja olemain jääntöjen mnntofjiin ja tcfjbä (ijäyfjiä niihin.

§ 21.
malta o?tattaa maitoa yhtiöön fiinliu
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