
35. Elintarvikekeskuksen lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Elintarvikekeskuksen lautakunnan kokoon-
pano oli v. 1970 muuten sama kuin edellisenä 
vuonna, paitsi että jäseneksi maat. ja metsät, 
kand. Terttu Lyytikän tilalle tuli maat. ja 
metsät, kand. Seija Mäkinen 18.6. alkaen. 

Lautakunnalla oli vuoden aikana 11 ko-
kousta ja niiden pöytäkirjojen pykäläluku 
oli 160. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon mm.: 
elintarvikkeiden yhteishankintojen hyväksy-
minen (28.1. 11 §, 25.2. 24 §, 22.4. 49 §, 20.5. 
61 §, 17.6. 77 §, 2.9. 92 §, 15.10. 122 §, 18.11. 
136 §); vesilaitoksen Ilmalan ruokalan avaa-
minen 19.1. (28.1. 17 §); v:n 1969 tilinpää-
töksen vahvistaminen (25.2. 25 §); pääkirjas-
ton kahvi- ja yleisautomaattien ottaminen 
laitoksen hoidettaviksi (25.3. 36 §); työtu-
ville myytävän ruoan hinnoittelu (2.9. 104 §); 
kuoritun perunan hankinta laitokselle kulu-
tuskaudeksi 1970-71 (15.10. 124 §); talous-
suunnitelma vuosiksi 1972-1981 (18.11. 137§) 
sekä jaoston asettaminen valmistelemaan lai-
toksen johtosäännön uudistamista (14.12. 
152 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
myyntioikeuden myöntämistä elintarvike-
keskukselle eräissä tapauksissa (20.5. 67 §) 
ja kamreerin viran jättämistä avoimeksi ja 
työsuhteisen apulaisjohtajan palkkaamista 
(15.10. 121 §). 

Lisäksi tehtiin esitys kiinteistövirastolle 

elintarvikekeskuksen lähettämö- ja puku-
huonetilojen uudistamisesta (25.2. 27 §) ja 
palkkalautakunnalle toimipaikkaruokaloiden 
myyntihintoj en korottamisesta luontoissuori-
tussäännön hinnoitteluperusteiden mukai-
sesti (17.6. 78 §). 

Lausunnot. Kaupunginhallitukselle anne-
tut lausunnot koskivat mm. seuraavia asioi-
ta: v:n 1969 tilinpäätöstä (2.9. 95 §); eläke-
läisten ja vanhusten ruokailumahdollisuuk-
sien järjestämistä (18.11. 139 §) sekä poliisi-
vankilan ruokailun järjestämistä (14.12. 
154 §). 

Palomiesyhdistykselle annettiin lausunto 
palolaitoksen ruokaloita koskevasta kirjel-
mästä (22.4. 54 §) ja liikennelaitoksen auto-
henkilökunta -yhdistykselle ruokaloiden auki-
oloajoista (15.10. 129 §). 

Lisäksi merkittiin tiedoksi palkkalautakun-
nalta pyydetty lausunto kaasulaitoksen ruo-
kalan tarpeellisuudesta (25.2. 28 §). 

Lautakunta kehotti elintarvikekeskusta 
ryhtymään toimenpiteisiin mm. seuraavien 
kaupunginhallituksen päätösten johdosta: 
kaupungin henkilökuntaruokailukysymyksen 
selvittäminen (22.4. 50 §); palolaitoksen ruo-
kaloitten tappion käsittely talousarvion val-
mistelun yhteydessä (25.3. 34 §) ja huolto-
poliisin pidätettyjen ruokailun järjestäminen 
omakustannushinnoittelun mukaisesti (2.9. 
94 §)• 

Lautakunta tutustui kokoustensa yhtey-
dessä eri laitosten toimipaikkoihin (28.1. 20 §, 
22.4. 57 §, 23.9. 115 §). 
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