
34· Teurastamolaitoksen lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Teurastamolaitoksen lautakunnan kokoon-
pano oli v. 1968 muuten sama kuin edellisenä 
vuonna, paitsi että jäseneksi vahtimest. Pauli 
Sokolin tilalle valittiin kauppias Ragnar 
Nyberg. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 
kertaa ja sen käsittelemien asioiden pykälä-
luku oli 174. Lähetettyjen kirjeiden luku-
määrä oli 20. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon: teuras-
tamolaitoksen hankintojen raha-arvon ylä-
rajan määrääminen sekä lasku- ja maksuasia-
kirjojen hyväksyjien nimeäminen (2.2. 6, 8 §); 
teurastamolaitoksen perimien, indeksiin si-
dottujen vuokrien sekä kalatukkukeskuksen 
vuokrien tarkistaminen (2.2. 24 §, 23.2. 44 §); 
kalatukkukeskuksen vanhan puolen jäähdy-
tyslaitteiden kunnostaminen (2.2. 30 §); 
vihannestukkutorin neuvottelukunnan valit-
seminen (23.2. 45 §); pakaste varaston hissin 
uusiminen (15.3. 57 §); suoliosaston kappale-
maksujen perimisen lopettaminen (19.4. 68 §); 
kehotuksen antaminen vihannestukkutorin 
myyjäasiakkaille kuitin luovuttamiseksi osta-
jille (17.5. 83 §); teurastamolaitoksen jäähdy-
tys vesitornin ym. kattojen rakennus- ja 
korjaustöiden urakkasopimusten tekeminen 
(17.5. 86 §, 28.6. 105 §); teurastamolaitoksen 
alueen ja kalasatama-alueen kestopäällystys-
työn suorittaminen (28.6. 108, 109 §) sekä 

työryhmän asettaminen laatimaan esitys 
teurastamolaitoksen organisaation ja johto-
säännön tarkistamiseksi (22.11. 158 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle tekemät esitykset koskivat mm. seu-
raavia asioita: ansiomerkkien anomista eräil-
le laitoksen virkailijoille (23.2. 39 §); teuras-
tamolaitoksen apulaisjohtajan viran julista-
mista haettavaksi ja täyttämistä (28.6. 102 
§, 30.8. 121 §), laitoksen pääomamenojen mer-
kitsemistä v:n 1969 talousarvioon (30.8. 
123 §); laitoksen taloussuunnitelmaa vuosiksi 
1970—1979 (25.10. 147 §); teurastamolaitok-
sen tarkastuseläinlääkärin viran haettavaksi 
julistamista (4.10. 137 §) sekä teuraseläinten 
laatuluokittelun aloittamista teurastamolai-
toksessa (25.10. 148 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin lausunnot mm. seuraavista asioista, jot-
ka koskivat: maidontarkastamorakennuksen 
siirtämistä teurastamolaitoksen lautakunnan 
hallintoon 1.1.1969 alkaen (19.4. 74 §); 
osallistumista Bremenissä järjestettävään ka-
lastussatamia ja kalakauppaa koskevaan kon-
ferenssiin (17.5. 82 §); vuositilintarkastajien 
ja kiinteän omaisuuden tarkastajien kerto-
musta v:lta 1967 (30.8. 119, 120 §) sekä maa-
talousministeriön eläinlääkintäosaston tar-
kastuksen johdosta teurastamolaitoksessa 
suoritettuja korjauksia ja vientiteurastamo-
oikeuksien palauttamista (4.10. 128 §). 
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