KAHVIO-OHJEITA (20.8.19)
Tullessasi kahvioon
- Lataa kahvikeitin ja laita päälle; 1 kannullinen vettä ja
yksi 1,5 dl mitallinen kahvia (ks.ohje).
- Nosta molemmat verhot ylös ja avaa myyntitilan ikkuna.
- Avaa kahvion asiakastilan ovi, avain on nipussa rahalippaan avaimen kanssa
myyntitiskin alla.
- Laita myyntitiskille maito metalliseen kaatimeen kylmätelineen päälle.
Kylmäpatruuna on pakastimessa.
- Peleissä tee sämpylöitä valmiiksi arkipeleissä 1-2 kpl, viikonloppuisin enemmän.
Yksi esille myyntitiskille ja loput jääkaappiin.
- Munkkeja on pakkasessa. Ota sulamaan tarvittaessa 1-3 kpl. Tänään sulamaan
otettuja munkkeja voi myydä vielä huomenna. Kun otat pakasteesta tavaraa,
muista laittaa pvm milloin otettu sulamaan.
- Vaihteluksi voi viikonloppupeleihin paistaa pullia (ks. ohje).
- Lauantaisin luistelukoulun tuoliryhmälle tehdään lämmintä mehua termariin.
Luistelukoulu alkaa 5.10.2019
Ostosten maksu
- KAHVIOSSA KAIKKI MAKSAA, maksa ostoksesi heti. Poikkeus: vuorossa oleva
myyjä saa juoda kahvia/teetä/kaakaota.
- Hallinhoitaja ja valmennuspäällikkö saavat ilmaisen kahvin. Merkitse A4vihkoon laskutusta varten. Luistelu- ja kiekkokoulun vetäjät saavat ilmaisen
kahvin/teen/kaakaon sekä pullan/sämpylän. Merkitse A4-vihkoon.
- Joukkue saa omassa kotipelissään tuomareita ja toimitsijoita varten termariin
yhden pannullisen kahvia ja kuumaa vettä (ei merkata vihkoon).
- Hallituksen, jaoston ja joukkueiden kokouksiin voidaan hakea velaksi. Merkitse
A4-vihkoon. Kaikkien muiden on maksettava ostoksensa heti. VELAKSI EI
MYYDÄ!
Myyntitiskin ja juomakaapin täydennys
- Täytä myyntitiskin suklaa/karkkiastiat tarpeen mukaan ja aina päivän päätteeksi.
Kaapeista ja hyllyiltä löytyy makeisia lisää. Merkkaa muistivihkoon (A5), jos
joku tuote loppunut.

- Täytä juomakaappi tarvittaessa, viimeistään päivän päätteeksi. Lisää juomia on
juomavarastossa. Varaston avain on myyntitiskin alla ”keltainen korkki”avaimenperässä. Juomavarasto on katsomon alla (katsomoon menevien
portaiden oikealla puolella olevasta ovesta sisään ja heti vasemmalla oleva ovi).
- Samaa käytävää eteenpäin on vasemmalla puolella arkkupakastin. Siellä saattaa
olla lisää munkkia/ sämpylöitä.
- Täytä kahvikuppeja myyntitilan koriin. Kaakao- ja teemukeja ei laiteta
myyntitilan esille, vaan tee ja kaakao kaadetaan valmiiksi ostajalle.
K-Kauppa (Taateli)
- Vuorossa oleva joukkue käy paikallisessa K-kaupassa tarvittaessa hakemassa
maitoa, tomaattia, kurkkua, salaattia, kinkkua, juustoa ja mehua. Muiden
tuotteiden täydennyksen hoitaa Kirsi.
- Jos maito yms. on loppu, ilmoita seuraavana vuorossa olevalle. Hän tuo kaupasta
tavarat vuoroon tullessaan. Taatelissa on tili jäähallin kahviolle (su auki klo 18:00
asti).
- Tukussa käydään n. 1-3 kertaa kuukaudessa. Jos joku tuote on loppunut, laita
siitä viesti A4-vihkoon.
Lähtiessäsi kahviosta
- Pyyhi pöydät kahvion asiakastilasta ja keittiöstä. Tiskaa tiskit. Vie roskat
ulkoroskikseen. Sekä asiakastilan että keittiön lattia pestään lauantai-iltaisin ja
muulloin tarvittaessa (ks. ohje)
- Vedä verhot alas, vedä keittolevyn sähköjohto irti rasiasta.
- Laske kassasta päivän myynti erikseen. Laita rahapussi kassalippaan alaosaan.
Kirjaa päivän myynti myös viikkolomakkeeseen (ks.ohje).
- Jätä kassalipas kahvioon mikron alle kaappiin, mistä sen otit. Laita avaimet
myyntitiskin alle.
- Sammuta valot ja sähkölaittee, lukitse keittiön ja kahvion ovet.
Munkit ja sämpylät
Lauantaisin tulee aamuvuoron aikana munkkeja ja sämpylöitä leipomosta. Pakasta
munkit ja sämpylät (ks ohje). Usein Jokioisten Leivän tuotteet tulevat kahvioon jo niin
aikaisin, että Kirsi on ehtinyt pakastaa munkit.

