
29. 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. 

Lautakunnan puh.johtajana oli v. 1974 isännöitsijä Ju-
ha Mehto sekä jäseninä valtiot, y l iopp. Jarmo Heiniö, 
liikennetarkast. Esko Ilkka, liha-alan työntek. Albert 
Johansson, toimitusjoht. Pentti Katajamäki, maalari-
mest. Reino Kuikanmäki, kauppias Ragnar Nyberg, 
tarkast. Tauno Sademies ja kauppaneuvos Kaarle Sor-
kio. Kaupunginhallitusta edusti lautakunnassa apul. 
kaup.joht. Gunnar Smeds ja sihteerinä toimi varat. 
Holger Quick. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa, ja 
pöytäkir jojen pykäläluku oli yhteensä 177. Kirjeitä lä-
hetett i in 18. 

Päätökset 

— hankintarajan vahvistaminen, kassa n tarkastajien 
valitseminen, laskujen ja maksuasiakirjojen allekirjoit-
taminen ja hyväksyminen (25.1.5, 6 , 7 §) 
— henkilökunta: messumatka Frankfurt i in, toimi-
tusjohtajan vuosiloma, matkakustannusten korvaami-
nen viidelle viranhaltijalle (15.3.68 §, 14.6.111 §, 
20.12.192 §) 
— kalatukku keskus: neuvottelukunnan asettaminen 
v. 1974 ja jäähdyttämötilojen lisääminen (15.2.38 §, 
14.6.107 §) 
— kalusto ja koneet: lihanleikkauspöytien uusiminen 
ja siankalttauskoneen myyminen (14.6.106 §, 25.1. 
28 §) 
— korvausanomukset (16.8.134 §, 15.11.171, 176 §, 
20.12.191 §) 
— kukkatukkuhall in vuokraaminen ekon. P. Viljasel-
le (15.2.37 §) 
— lautakunnan kokoonpano, varapuh.johtajan vaali 
sekä kokousajat kevätkaudella 1974 (25.1.2, 3 , 4 §) 

— piirustukset: Pauna Oy:n piirustusten hyväksymi-
nen ja rakennuksen sijoitus (27.2.44 §) 
— talousarvio, toimintasuunnitelman vastuuhenkilöt 
(26.4.77 §) 
— työtarjoukset: maalausliike V. Pankan tarjous ja 
jäähdytyslaitteiden muutostöitä koskevat tarjoukset 
(14.6.105 §, 15.11.175 §) 
— vihannestukkutori, neuvottelukunnan asettaminen 
v:lle 1974 (25.1.29 §), tor in laajentaminen ja tarjous-
ten hyväksyminen sekä vuokrien tarkistaminen (17.5. 
93 §) 
— vuokraukset: alueen vuokraaminen Allag Oy:lle 
(27.5.91 §) ja lisäalueen vuokraaminen Heinon Tukku 
Oy:lle Kyläsaaresta (15.2.41 §) 

Esitykset 

Lautakunnan kertomusvuonna tekemät esitykset kos-
kivat mm. seuraavia asioita: 
— ansiomerkkien anominen (25.1.24 §) 
— palkkaluokkien tarkistukset (18.10.163 §, 20.12. 
198 §) 
— talousarvioehdotus ja saatavien poistaminen (16.8. 
129 §, 21.9.143 §) 
— teurastamolaitoksen toimintakertomus ja -suunni-
telma v. 1976-1985 (26.4.80,82 §) 
— vientimaksun tarkistaminen (15.11.177 §) 
— virkamatka Kööpenhaminaan (26.4.83 §) 
— vuokrien sekä maksujen ja taksojen korottaminen 
(14.6.108 §, 20.12.195 §) 

Lausunnot 

Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausunnon 
kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomuksesta v. 
1973 (14.6.104 §) 
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