
2. K a u p u n g i n h a l l i t u s 

Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhalli-
tukseen kuuluivat v. 1973 kaupunginjohtajana ylipor-
mestari Teuvo Aura sekä apulaiskaupunginjohtajina 
opetus- ja sivistystoimenjohtaja fil.maist. Aarre Loima-
ranta, rakennustoimenjohtaja valtiot.kand. Veikko Jär-
vinen, kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimenjohtaja 
varat. Aat to Väyrynen, teollisuustoimenjohtaja dipl. 
ins. Gunnar Smeds, henkilöasiain ja sosiaalitoimenjoh-
taja valtiot.maist. Pentti Pusa ja sairaalatoimenjohtaja 
sosiaalipääll. Aarne Leskinen sekä kaupunginvaltuus-
ton valitsemina jäseninä kansak.op. Inkeri Airola, pas-
tor i Jouni Apajalahti, toim.joht. Raimo Ilaskivi, kun-
nallissiht. Pentti Kauhanen, toimistopääll. Gustaf Lau-
rent, toiminnanjoht. Aarne Laurila, piirisiht. Aulis 
Leppänen, dipl.ins. Kari Rahkamo, dipl.ins. Terttu Ra-
veala, järjestösiht. Usko Ruuskanen ja valtiot.maist. 
Aarne Välikangas. 

Kaupunginkanslia. Kansliapäällikkönä toimineen kans-
lianeuvos Sulo Hellevaaran kuoltua 7.5., nimitett i in 
11.9. alkaen kansliapäälliköksi hallinnollisen osaston 
hall intopääll ikkö, varat. Yr jö Salo. Talous- ja suunnit-

teluosaston rahoitusjohtajana toimi varat. Erkki Lintu-
ri, taloussuunnittelutoimiston talousarviopäällikkönä 
valtiot.maist. Erkki Kokkonen, kuntasuunnittelutoi-
miston suunnittelupäällikkönä arkkit. Jaakko Tolo-
nen, organisaatiotoimiston organisaatiopäällikkönä 
dipl.ins. Pertti Forsström, lainopillisen osaston kau-
punginlakimiehenä varat. Jarl-Erik Kuhlefelt, yleisen 
osaston osastopäällikkönä varat. Harri Sormanen, tai-
deasiainsihteerinä fil.maist. Marja-Liisa Bell, tiedotus-
toimiston tiedotuspäällikkönä fil.maist. Mirja Lappi-
Seppälä 1.9. saakka ja valtiot.maist. Pertti Mustonen 
1.10. alkaen sekä matkailutoimiston päällikkönä Mik-
ko Nupponen. 

Kaupunginhallituksella oli kertomusvuonna 50 ja sen 
yleisjaostolla 52 kokousta. 

Pöytäkirjojen yhteenlaskettu pykäläluku oli 6241, sii-
tä kaupunginhallituksen yleisten kokousten 3951 ja 
sen yleisjaoston 2290, mistä verotusasioita koskevia 
349, 

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 

Kaupungin valtuusto 

Lauta- ja johtokunt ien ilmoitukset kaupunginvaltuus-
ton kevät- ja syysistuntokaudella käsiteltäväksi suunni-
telluista, merkitykseltään tärkeistä tai sisällöltään laa-
jamittaisista asioista merkit t i in tiedoksi (19.2. 595 §, 
17.9. 2709 §). 

Vuokra-auton käyttöoikeus. Kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtajalle päätoim. Pentti Poukalle myönnett i in 
oikeus vuokra-auton käyttöön sinä aikana, jona hän 
to imi i valtuuston puheenjohtajana, kuitenkin kauin-
taan viiden vuoden aikana ja sellaisissa ajoissa, jotka 
l i i t tyvät puheenjohtajan tehtävien hoitamiseen (yjsto 
17.1. 5092 §). 

Toivomusponnen käsiteltäväksi ottaminen valtuustos-
sa. Oik.t iet. tr i Pirkko Koskinen valitt i lääninhallituk-
selle valtuuston 3.10. asian n:o 46 kohdalla tekemästä 
päätöksestä siltä osin kuin päätös koski asian käsitte-
lyn aikana ehdotetun toivomusponnen ottamista käsi-
teltäväksi. 

Erään teollisuustontin vuokraamista koskevan asian 
käsittelyn yhteydessä valtuusto päätti äänestyksen jäl-
keen ottaa käsiteltäväksi toivomusponsiehdotuksen, 
jossa esitettiin luottamusmieskomitean asettamista sel-
vittämään teollisuus-, varasto- ja l i iketonttien luovutus-
ehtojen eroavuutta. Valtuusto hylkäsi ponnen. 

Valittaja katsoi, että po. ponsi oli itse pääasiaan l i i i t ty-
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