
33. Teurastamolaitoksen lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano ja kokoukset. 
Lautakunnan puheenjohtajana toimi edelleen 
isännöitsijä Juho Mehto ja jäseninä olivat 
toimitus joht. Heikki Aaltonen, tarkast. Esko 
Ilkka, toimitusjoht. Pentti Katajamäki, kaup-
pias R. F. Nyberg, liik.harj. Martti Ollila, 
kenttäpääll. Heikki Pakarinen, tarkast. Tau-
no Sademies ja kauppaneuvos Kaarle Sorkio. 

Kaupunginhallituksen edustajana lauta-
kunnassa oli edelleen apul.kaup.joht. Gunnar 
Smeds ja sihteerinä toimi varat. H. E. Quick. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 
11 kertaa ja käsitteli kaikkiaan 174 asiaa. 
Lähetettyjä kirjeitä oli 11. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna 
tekemät tärkeimmät päätökset koskivat mm. 
seuraavia asioita: 
— lautakunnan varapuheenjohtajan valitse-
minen sekä kokoontumisajat kevät- ja syys-
kaudella (28.1. 3, 4 §, 19.5. 87 §), ylimmän 
hankintarajan vahvistaminen, kassantarkas-
tajien valitseminen sekä laskujen ja maksu-
asiakirjojen allekirjoittaminen ja hyväksymi-
nen (28.1.5, 6, 7 §); 
— vihannestukkutorin ja kalasataman neu-
vottelukunnan sekä korjausjaoston asettami-
nen (28.1.23 §, 18.3. 50 §, 21.4.73 §); 
— kukkatukkuhallin vuokraaminen T:mi 
Pekan Asulle (18.2. 32 §), Karjakunnan vuok-
rasopimuksen käyttötarkoituksen muuttami-
nen, Helsingin Kauppiaat Oy:n vuokrasopi-
muksen siirtäminen Kesko Oy:lle 21.4. 76 §, 
18.8. 114 §) sekä maa-alueen vuokraaminen 
Veikko Laine Oy:lle (16.6. 101 §); 

— kalapäivien järjestäminen kalatukkukes-
kuksessa (16.6. 97 §); 
— edustajan osallistuminen Yliopiston Liha-
teknologian luentopäiville (18.2. 34 §), toimi-
tusjohtajan vuosiloma (19.5. 84 §); 
— Teurastamon Ravintola Oy :n muuttami-
nen työmaaruokalaksi ja sen liikevaihtovero-
asia (18.2. 35 §, 19.5. 90 §); 
— vuosien 1974—1983 pitkän tähtäyksen 
suunnitelman alustava tavoitteiden asettelu 
sekä vastuu- ja vhteyshenkilön nimeäminen 
(18.2. 36 §); 
— veden, sähkön ja höyryn hintojen korotus 
(18.2. 38 §, 21.4. 69 §) ja vihannestukkutorin 
toripaikkojen vuokran korottaminen (21.4. 
75 §); 
— Kuorma-auton ja muuntajan hankkimi-
nen (28.1.24 §, 15.9. 126 §); 
— korvauksen maksaminen autolle aiheute-
tuista vahingoista (19.5. 89 §); 
— työturvallisuusorganisaation luominen 
(18.8. 115 §); 
— asfalttitöiden urakkatarjouksen hyväksy-
minen, jaoston asettaminen syväjäädyttämön 
urakkatarjousten avaamiseksi sekä lisäraken-
nuksen urakkatarjoukset ja työn ylivalvonta 
(16.6. 103 §, 15.9. 127 §, 20.10. 141 §, 17.11. 
158 §); 
— rasvan kuivauslaitteen rakentaminen teu-
rastomolaitoksen alueelle sekä Siemenliike 
Hortus Oy:n rakennuslupa-anomus uuden 
rakennuksen rakentamista varten ns. vanhan 
navetan tilalle (20.10. 142 §, 15.12. 173 §). 
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Esitykset. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle tekemät esitykset koskivat mm. seu-
raavia asioita: 
— ansiomerkkien myöntäminen ja äänival-
taisen jäsenen nimeäminen Suomen Kunnal-
listen teurastamoiden Yhdistyksen vuosiko-
koukseeen (18.2. 31, 33 §); 
— opintomatka-apuraha-anomukset ja kah-
den viranhaltijan opintomatka Tanskaan se-
kä eläinlääkärien osallistuminen jatkokoulu-
tuspäiville Kuopiossa (18.3. 49 §, 20.10. 135, 
138 §); 

— v:n 1971 toimintakertomuksen hyväksy-
minen (18.3. 51 §); 
— taloussuunnitelma v:iksi 1974—1983 ja 
sen tarkistus, talousarvioehdotus v:lle 1973 
sekä pääomamenot v. 1973 (21.4. 74 §, 15.12. 
169 §, 19.5. 88 §, 18.8. 118 §); 
— kalatukkukeskuksen laatikkovaraston 
pysyttäminen paikallaan (20.10. 143 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annet-
tiin lausunto mm. Karjakunnan vanhan jää-
teiltään ja siipikarjateurastamon muutospii-
rustuksista (16.6. 104 §). 
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