
34· Elintarvikekeskuksen lautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Elintarvikekeskuksen lautakunnan kokoon-
pano oli v. 1971 muuten sama kuin edellisenä 
vuonna, paitsi että jäseniksi palokers. Väinö 
Nisosen tilalle tuli toimits. Mauno Aikio 10.3. 
alkaen ja kauppaneuvos Tauno Väyrysen 
tilalle ekon. Esko Pihlström. Varapuheenjoh-
tajana Nisosen tilalla toimi kotitalousop. 
Marjatta Kahiluoto. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 
kertaa ja käsiteltyjen asioiden pykäläluku 
oli 152. 

Edellisvuonna lautakunnan ja laitoksen 
johtosäännön uudistamista varten asetetun 
jaoston ko. asioita koskevat ehdotukset val-
mistuivat pääosaltaan kertomusvuoden ai-
kana. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tär-
keimmistä päätöksistä mainittakoon mm.: 
elintarvikkeiden yhteishankintojen hyväksy-
minen (20.1. 12 §, 17.2. 22 §, 31.3. 41 §, 28.4. 
55 §, 19.5. 67, 68 §, 17.6. 81 §, 6.10. 110 §, 
20.10. 124 §); kansakouluihin tarvittavien 
pakasteruokien, ammattikouluihin tarvitta-
vien einesruokien ja elintarvikekeskuk-
seen tarvittavan kuoritun perunan hankinta 
kulutuskaudeksi 1971-1972 (17.6. 80, 82 §, 
6.10. 111 §) sekä vastauksen antaminen lii-
kennelaitoksen henkilökunnan lähettämään, 
ruokaloitten hoitoa koskevaan kirjelmään 
(17.11. 138 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
kaupungintalon keittiön laitteiston täyden-

nyshankintoja (17.2. 24 §); lautakunnan ja 
laitoksen toimintakertomuksia (31.3. 42, 
43 §); laitoksen v:n 1972 talousarviota(19.5. 
71 §) sekä myyntioikeuden myöntämistä lai-
tokselle kaupungin tiloissa järjestettävissä 
tilaisuuksissa (17.6. 83 §). 

Lisäksi tehtiin esitys yleisten töiden lauta-
kunnalle laitoksen jäähdytyshuonetta ja ta-
varankuljetus järjestelyä varten varattavasta 
määrärahasta (17.2. 25 §) sekä palkkalauta-
kunnalle ruokaloitten myyntihintojen vahvis-
tamisesta luontoissuoritussäännön edellyttä-
mien hinnoitteluperusteiden mukaisiksi (6.10. 
112 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: kaasulaitoksen ruoka-
lan hoitamista (31.3. 45§); käyttöomaisuuden 
arvostustoimikunnan mietintöä (28.4. 56 §); 
poliisivankilan ruokailuhuollon järjestelyä 
(28.4. 57 §); maksu- ja taksakomitean mie-
tintöä (17.6. 84 §) sekä rakennusviraston 
Kyläsaaren jätteenpolttolaitoksen ja Munk-
kisaaren työtukikohdan ruokalanpidon jär-
jestämistä (1.9. 96, 97 §). 

Väestönsuo j elulaut akunnalle annettiin 
muonituksen järjestämistä evakuointitilan-
teessa koskeva lausunto (31.3. 46 §). 

Lautakunnan kokouksissa merkittiin tie-
doksi ja noudatettavaksi mm. seuraavat lauta-
kuntaa koskevat asiat: henkilökuntaruoka-
loitten myyntihintojen tarkistaminen (20.1. 
9 §, 17.2. 21 §); virastojen ja laitosten huo-
mion kiinnittäminen kaupunginkanslian ta-
lous- ja suunnitteluosaston toimimiseen kau-
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pungin rationalisointitoiminnan koordinointi-
elimenä (17.2. 21 §); toimenpiteiden jatka-
minen elintarvikekeskuksen toiminnan ke-
hittämiseksi sen kannattavuuden paranta-
mista varten (31.3. 39 §); esityksen tekemi-
nen poliisilaitokselle mahdollisuuksien tutki-
misesta tehostaa ja parantaa poliisivankilan 
ruokailuhuoltoa (1.9. 93 §); kaupungin edus-
tajan nimeäminen rakennushallituksen aset-
tamaan suurkeittiöstandardien kehittämistä 
valvovaan asiantuntijaehmeen (1.9. 93 §) 
sekä kaupungin henkilökunnan ruokailukysy-
myksen selvittäminen (1.9. 95 §). 

Lautakunta kehotti elintarvikekeskusta 

ryhtymään toimenpiteisiin mm. seuraavien 
kaupunginhallituksen päätösten johdosta: 
elintarvikkeiden ja ruoan myynnin järjestä-
minen omakustannushinnoin muillekin kuin 
kaupungin palveluksessa oleville toistaiseksi 
niissä tilaisuuksissa, joiden järjestämiseen 
kaupungin tiloissa on saatu ao. lupa (1.9. 
95 §) sekä rakennusviraston Munkkisaaren 
työtukikohdan ruokalanpidon järjestämisestä 
huolehtiminen (17.11. 134 §). 

Lautakunta tutustui kokoustensa yhtey-
dessä eri laitosten toimipaikkoihin (28.4. 
63 §, 17.6. 90 §, 20.10. 131 §, 17.11. 
142 §). 
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