
3. 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 

Kokoonpano 

Elintarvikekeskuksen lautakunnan puh.johtajana to imi 
v. 1974 dipl.ins. Loa Karjalainen, varapuh.johtajana 
kotital.op. Marjatta Kahiluoto sekä jäseninä olivat ko-
t i tal.op. A l l i Häggman, ohjaaja Kaarina Syrjänen, 
maat. ja metsätiet.tri Seija Mäkinen, ekon. Esko Pihl-
ström, toimitsija Mauno A ik io , tstonhoit . Aune Sii-
meslahti ja sähköasent. Måns Andersson. 

Kaupunginhallitusta edusti lautakunnassa apul.kaup. 
joht . Gunnar Smeds, sihteerinä to imi apul. joht. Kalevi 
Sorsa. 

Kokoukset 

Lautakunta pit i kertomusvuonna 12 (ed. v. 13) ko-
kousta. Pöytäkirjoihin kertyi kaikkiaan 177 (177) py-
kälää. 

Päätökset 

Kertomusvuonna tehti in mm. seuraavia asioita koske-

via päätöksiä: 

ammattijulkaisujen tilaaminen (27.8.115 §) 

hankinnat 

— elintarvikkeiden kuljetukseen soveltuvan kuorma-
auton hankkiminen (19.11.163 §) 
— elintarvikkeiden yhteishankinnat: juomat: mallas-, 
virvoitus- ym. juomat (25.6.92 §), leipomotuotteet 
(27.8.104 §), lihajalosteet, pakaste- ja einesruuat 
(21.5.65-67 §), maitotuotteet: kiinteät maitotuot-
teet, jogurt i t ja vi i l i t sekä nestemäiset maitotuotteet 
(25.6.90, 91 §, 27.8.103 §), margariinit ja ruokaöljyt 
(26.3.43 §), marjat, tuoreet (24.9.121 §), perunat ja 
kuor i tut perunat (21.5.70 §, 19.11.162 §), säilykkeet 
ja pakasteet (9.10.134 §, 19.11.152 §) sekä vilja-, so-
keri- ym. tuotteet (29.1.26 §) 
— kertahankintojen ylärajan vahvistaminen toimitus-
johtajalle (29.1.16 §) 

hintojen tarkistukset 
— einestuotteiden hinnoitteluperusteet (21.5.68 §) 
— marmeladin, hillojen, kuoritun perunan sekä pakas-
te- ja einesruokien hinnat (29.1.27—30 §) 

koulutus 
— osallistuminen erilaisiin alan kursseihin ym. (29.1. 
1 7 - 1 9 §, 26.2.36 §, 26.3.51 §, 25.6.94 §, 27.8.110, 
111 § ,24 .9 .127 -129 §, 19.11.155 §) 

margariinin käyttö elintarvikekeskuksessa (26.3.44 §, 
21.5.71 §) 

määrärahat 

— käytön nykyistä tehokkaampi valvonta (29.1.11 §) 

palkat 

— kuoppakorotukset syksyllä 1974 ja palkkalauta-
kunnan kuoppakorotuksia koskeva kirjelmä (9.10.135 
§,22.10.146 §) 

talousarvio 

— 1974 talousarvion noudattaminen (29.1.12 §), oh-
jeet kustannuspaineen vähentämiseksi (26.3.45 §) 

— v. 1975 alustava toimintasuunnitelma, talousarvio-
ehdotus, ehdotuksen hyväksyminen ja sen edellyttä-
mät toimenpiteet (21.5.79, 80 §, 25.6.95 §, 19.11. 
167 §) 

taloussuunnitelma 
— v. 1976-1985, vastuuhenkilöiden nimeäminen, toi-
mintasuunnitelma, a sen hyväksyminen (29.1.15 §, 
23.4.58 §,21.5.81 §, 27.8.107 §) 

to im ¡paikkaruokalat 
— laskutus: kaup. liikelaitosten laskuttaminen ruokala-
palveluista omakustannusperiaatteen mukaisesti (21.5. 
73 §), myynt ih intojen tarkistaminen (21.5.72 §, 24.9. 
123 §, 19.11.153 §), sähkötalon ruokalan hoitamista 
koskeva selostus (22.10.147 §), tupakoinnin kieltämi-
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nen ruokasaleissa (19.11.166 §), varkaudet, murrot 
ym. Munkkisaaren ja Myl lypuron ruokalassa (26.2. 
31 §, 29.1.14 §, 19.11.174 §) 

Esitykset 

Lautakunnan kaupunginhallitukselle tekemät esityk-
set koskivat mm. seuraavia asioita: 
— kaupunkil i i ton ansiomerkkien myöntäminen (26.2. 
35 §), määrärahan ylitysoikeus (22.10.141 §), toimi-
paikkaruokaloiden myynt ih into jen korottaminen 1.4. 
1974 lukien (26.3.49 §) ja virkojen jättäminen toistai-
seksi täyttämättä (23.4.59 §) 

Lausunnot 

Lautakunta antoi kertomusvuonna lausunnon mm. 
seuraavista asioista: 
— henkilökunnan urheilutyön avustusmääräraha-ano-
mukset (26.3.50 §), 
— keskitetty ruoka- ja kahvileivän valmistus (27.8. 
105 §) 
— toimipaikkaruokailua selvittävän komitean muistio 
(19.11.168 §), rakennusviraston esitys läntisen tuki-
kohdan toimipaikkaruokalan hoitamisesta (21.5.82 §), 
tietokeskuksen toimipaikkaruokailua koskeva esitys 
(27.8.108 §) 
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