
5. E l i n t a r v i k e k e s k u k s e n l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Elintarvi-
kekeskuksen lautakunnan puh.johtajana toimi dipl.ins. 
Loa Karjalainen, varapuh.johtajana kotitalousop. Mar-
jatta Kahiluoto sekä jäseninä toimitsija Mauno A ik io , 
kotitalousop. Al l i Häggman, toimitsi ja Pentti Lund-
ström, maat.- ja metsätiet, tohtori Seija Mäkinen, 
ekon. Esko Pihlström, ohjaaja Kaarina Syrjänen, toim. 
hoit. A ino Siimeslahti. Kaupunginhallituksen valitse-
mana edustajana oli apul.kaup.johtaja Gunnar Smeds. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 13 kertaa ja kä-
sitteli kokouksissaan 177 asiaa. 

Päätökset. Lautakunta teki kertomusvuonna mm. seu-
raavia asioita koskevia päätöksiä: 
— elintarvikehankinnat: kuorit tujen perunoiden ja pa-

kastetun ruusunmarjasoseen hankinta (24.1. 13 §, 
30.11. 157 §) sekä mehujuomien, juuston ja voin 
hankkiminen kouluille (24.1. 11, 12 §) 

— elintarvikkeiden yhteishankinnat koulujen opetus-
keitt iöil le, lasten päiväkodeille,lasten-ja nuorisoko-
deille ym. (30.11. 156 §), leipomo- ja l ihatuotteet 
(27.4. 55 §, 28.8. 104 §, 18.12. 168 §), maitota-
loustuotteet, mallas-, virvoitus- ja mehujuomat 
(28.5. 71 §, 26.6. 92 §), margariini, ruokaöljy 
(23.3. 33 §), säilykkeet, pakasteet, marjat, peru-
nat ym. (28.9. 121 -123 §, 24.10. 137 §) sekä vil-
ja-, sokeri-, kahvi- ym. tuotteet (26.2. 20 §) 

— koulumaitosopimuksen tarkistus (28.9. 119 §) 
— ruokien hinnat (27.4. 56 §, 28.8. 105 §, 28.9. 

120 §,24.10. 136 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhallitukselle teke-
mät esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— käteisvarojen enimmäismäärän tarkistaminen ja ta-

lousarvio vuodeksi 1974 (26.6. 91, 94 §) 
— määrärahan käyttötarkoituksen muuttaminen ja 

ylitysoikeusanomus (16.11. 152 §, 28.8. 108 §) 

— toimipaikkaruokailua koskevan selvityksen suorit-
taminen (26.6. 95 §) 

— varastoihin sidottujen kassavarojen enimmäismää-
rän tarkistaminen (16.11. 149 §). 

Lisäksi lautakunta teki kertomusvuonna muille lauta-
kunnille mm. seuraavia asioita koskevia esityksiä: 
— kiinteistölautakunnalle: Alppirinteen ruokalahuo-

neiston hyväksyminen kokoushuoneeksi (28.8. 
109 §), esijäähdytystilan rakentaminen ja kypsy-
tyslaitteiden asentaminen ruokatehtaalle (18.12. 
170 §) ja ruokatehtaan lattian kunnostaminen 
(18.12. 169 §) 

— palkkalautakunnalle: hintasäännöstelyn alaisiksi 
tulki t tujen sekä hintasäännöstelyn ulkopuolella 
olevien ruokien annoshintojen korottaminen (28.5. 
78, 79 §, 18.12. 171 §) 

— terveyslautakunnalle: Nilsiänkatu 6:ssa olevan ruo-
kalan hyväksyminen toimipaikkaruokalaksi (26.2. 
26 §) 

— Yleisten töiden lautakunnalle: määrärahan varaami-
nen v. 1974 talousarvioon Helsinginkatu 24:n elin-
tarvikekeskuksen ruokatehtaan ja rakennusviraston 
Kasarminkatu 21:ssä sijaitsevan toimipaikkaruoka-
lan perusparannustöitä varten (26.2. 25 §), v. 1974 
talousarvioon tarkoitetut perusparannustyöt (23.3. 
35 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi vuoden aikana kaupun-
ginhallitukselle mm. seuraavia toimialaansa kuuluvia 
asioita koskevat lausunnot: 
— kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomus v. 1972 

(26.6. 96 §) 
— liikennelaitoksen toimipaikkaruokailua koskeva 

kirje, vanhusten ateriapalvelun järjestäminen ja väli-
palan tarjoi lun järjestäminen ammattioppilaitoksis-
sa (24.10. 140 §,28.9. 124 § ,23.3 . 34 §). 
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