
30. T e u r a s t a m o l a i t o k s e n l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Teurasta-
molaitoksen lautakunnan puh.johtajana oli v. 1973 au-
toil i ja Juho Mehto ja varapuh.johtajana toim.joht. 
Pentti Katajamäki sekä jäseninä valt iot.yo Jarmo Hei-
niö, tarkastaja Esko I lkka, liha-alan työntekijä Albert 
Johansson, maalarimest. Reino Kuikanmäki, kauppias 
Ragnar Nyberg, tarkast. Tauno Sademies ja kauppa-
neuvos Kaarle Sorkio. Kaupunginhallituksen edustaja-
na oli apul.kaup.joht. Gunnar Smeds ja sihteerinä toi-
mi varat. Holger Quick. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa, sen 
käsittelemien asioiden pykäläluku oli 195. Lähetettyjä 
kirjeitä oli 19. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— hankinnat ja hankintatarjoukset:hankintarajan vah-

vistaminen (26.1. 5 §), kalttauskoneen hankinta ja 
laitoksen puh.vaihteen hankinta (28.6. 116 §, 25.5. 
78 §), jäähdytyskoneiston ja syväjäädyttämön ovi-
en sekä kylmäkoneiden hankintatarjoukset sekä tp. 
jaoston asettaminen koneiden tarjousten avaamista 
ym. varten (16.2. 48 §, 16.3. 68 §, 26.1. 27, 28 §) 
kalapäivien järjestäminen kalatukku keskuksen alu-
eella 10.7. (17.8. 134 §) 

— kalatukkukeskuksen ja vihannestukkutorin neuvot-
telukunnan asettaminen v. 1973 (26.1. 31, 32 §) 

— korvausvaatimus teurastamolla aiheutuneesta va-
hingosta (14.12. 193 §) 

— kylmäputkien eristystyötarjoukset (25.5. 102 §) 
— laskujen ja maksuasiakirjojen allekirjoittaminen ja 

hyväksyminen (26.1. 7 §) 
— lautakuntaa koskevat asiat: varapuh.johtajan ja kas-

santarkastajien valitseminen, Ikn kokoontumisajat 
kevätkaudella (26.1. 1-4, 6 §) 

— lihamessujen järjestäminen aikana 19—20.5. (16.2. 
45 §) 

— rakentamiseen l i i t tyvät asiat: Kesko Oy:n tukkuva-
raston rakennuspiirustukset (16.3. 63 §) ja syväjää-

dyttämön laajennustöiden rakennusvalvojan mää-
rääminen (25.5. 96 §) 

— sähkön hinnan tarkistaminen (16.2. 46 §) 
— tuotan to komitean jäsenten valitseminen v. 1974— 

75 (23.11. 177 §) 
— vuokrausta ja vuokria koskevat asiat: alueen vuok-

raaminen ns. Agroksen alueelta Pauna Oy:lle Vi-
hannestalo Ky.lle ja Heinon Tukku Oy:lle kalatuk-
kukeskuksesta (14.12. 191 §, 25.5. 93, 101 §), ka-
latukkuhall in vuokraaminen Tmi Pekka Asulle ja 
navetan vuokraus Allag Oy:lle (26.1. 22 §, 16.2. 
42 §), Oy Etelän Liha Ab:n vuokrasopimuksen pi-
dentäminen (25.5. 100 §), vuokrien ja maksujen 
tarkistaminen sekä vihannestukkutorin päivävuok-
rien korotus 1.1.74 lukien (28.6. 125 §, 14.12. 
194 §). 

Esitykset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät esi-
tykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— ansiomerkkien anominen (26.1. 14 §) 
— koulutus: tark.eläinlääkärien osallistuminen jatko-

koulutuskursseille Vaasassa (23.11. 179 §) 
— opintomatka-apurahojen anominen (16.2. 44 §) 
— sähkön, veden, höyryn ja kaasun hintojen korotus-

tapa (28.6. 117 §) 
— talousarvioehdotus v. 1974 ja toimintakertomus v. 

1972(25.5. 103 §, 16.3. 69 §) 
— teurastamolaitoksen saatavien poistaminen (14.12. 

192 §) 
— virat, palkat: virkanimikkeen muuttaminen, viran 

avoimeksi julistaminen (16.2. 41 §, 17.8. 138 §) 
sekä Ikn sihteerin palkkion tarkistaminen (23.11. 
182 §> 

— virkamatkat: toimitusjohtajan matka Madridiin 
(28.6. 119 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle annettiin kerto-
musvuonna lausunto mm. seuraavista asioista: 
— Helsingin seudun Kalastajaseuran kalasataman si-

jaintia koskeva kirjelmä (16.3. 66 §) sekä urheilu-
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ia ulkoiluviraston kirjelmä kalasataman ja kalastaja-
kylän rakentamisesta (16.2. 49 §) 
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Lisäksi annettiin lausunto kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan Sörnäisten rantatien yleissuunnitelmaa koske-
vasta kirjelmästä (23.11. 180 §) 
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