
34. Teurastamolaitoksen lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Teurastamolaitoksen lautakunnan kokoon-
pano v. 1967 oli sama kuin edellisenä vuonna. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 12 
kertaa ja sen käsittelemien asioiden pykälä-
luku oli 195. Lähetettyjen kirjeiden lukumää-
rä oli 26. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon: teuras-
tamolaitoksen hankintojen raha-arvon ylä-
rajan vahvistaminen (20.1. 6 §); Rasvatuote 
Oy:n esittämien muutostöiden hyväksyminen 
suoritettavaksi entisessä sikateurastamossa 
(20.1. 17 §); traktorin hankkiminen teurasta-
molaitokselle (17.2. 32 §); rata-automaatti-
vaa'an hankkiminen (17.3. 55 §); vihannes-
tukkutorin neuvottelukunnan valitseminen 
kertomusvuodeksi (21.4. 68 §); jääaseman ra-
kentaminen kalasataman yhteyteen (21.4. 
69 §); kalatukkukeskuksen käyttäjiä ja teu-
rastamolaitosta edustavan työryhmän asetta-
minen kalatukkukeskuksen käyttöön liitty-
vien kysymysten selvittelyä varten (19.5. 
88 §); kalatukkukeskuksen myyntipaikkojen 
ja laatikko varastojen vuokrien vahvistami-
nen (19.5. 89 §, 25.8. 125 §); lämminvesiva-
raajan uusimistyön urakoinnin antaminen 
Radiator Oy:lle (16.6. 103 §); Verkkosaaren 
kalatukkukeskuksen avaaminen käyttöön 1.8. 
lukien (5.7. 107 §); alueen vuokraaminen Ma-
rimekko Oy:lle Vanhan Talvitien varrelta 
korttelista n:o 274 (5.7. 108 §); Teurasrehu 
Oy:lle vuokratun vanhan sikalarakennuksen 
alakerran vuokran tarkistaminen (25.8. 121 

§); ostajien valvonnan tehostaminen vihan-
nestukkutorilla (25.8. 125 §); työnantajajä-
senten valitseminen tuotantokomiteaan 
v:iksi 1968—1969 (17.11. 173 §); teurastamon 
tuuletus- ja noutohallin lattian ja katon kor-
jaustöiden antaminen Rakennus Oy Cultorin 
suoritettaviksi (15.12. 191 §) sekä kuorma-
auton hankkiminen teurastamolaitokselle 
(15.12. 192 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhallituk-
selle tekemät esitykset koskivat mm. seuraa-
via asioita: ansiomerkkien anomista (17.3. 
51 §); teurastamolaitoksen pääomamenoja 
v:lle 1968 (25.8. 123 §); kalatukkukeskuksen 
talonmiehen asunnon piirustusten hyväksy-
mistä (25.8. 127 §); toim.joht. Rentolan osal-
listumista maanpuolustuksen alueelliseen 
koulutustilaisuuteen (29.9. 136 §); kalatukku-
keskuksen aukioloajan muuttamista (29.9. 
138 §); teurastusosaston esimiehen viran ju-
listamista haettavaksi (15.12. 184 §) sekä 
linja-autoliikenteen saamista välille Kauppa-
tori - Verkkosaari (15.12. 186 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin lausunnot mm. seuraavista asioista, jotka 
koskivat: käyttöomaisuuden arvostustoimi-
kunnan mietintöä (19.5. 81 §); kalatukkukes-
kuksen Verkkosaaren alueen hallinnon siirtä-
mistä teurastamolaitoksen hallintaan (19. 
5. 82 §); kalatukkuliikkeiden kirjelmää kala-
tukkukeskuksen vuokrista (5.7. 106 §) sekä 
erään työntekijän anomusta korvauksen saa-
miseksi teurastamolaitoksen alueella kadon-
neista työkaluista (17.11. 168 §) 
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