
 

 

KAHVIOVASTAAVAN TEHTÄVÄT 

Kahvio on tärkeä osa turnausta. KIITOS kun otit tehtävän vastaan.  

Kahviotavarat löytyvät Makasiinivarastolta (Aulangontie1). Varastoon pääsee junaradan vierestä 

talon takaa. Ulko-oven saa auki soittamalla puhelinnumeroon ja itse varasto sijaitsee toisessa 

kerroksessa. Isolla tavarahissillä pääsee ylös. Kahviotavaroihin kuuluu mm. seuraavat asiat: 

 Vedenkeitin, termari ja jatkoroikka. Pientä kahvinkeitintä ei tällä hetkellä ole seuralla, jos 

joku lainaisi turnauksen ajaksi. 

 Laatikoista löytyy aina suodatinpusseja, sokeria, teetä, 

kertakäyttömukeja/lautasia/lusikoita, lautasliinoja, teippiä, jätesäkkejä. Jatkojohto. 

 Kahvia ja laktoositonta UHT maitoa ostetaan tarpeen mukaan. Kioskituotteiksi on ostettu 

tarjouksesta paria karkkilaatua, pieniä limsoja/ vichy vettä/pillimehua.  

 Kassa on Hokkasilla, sovitaan sen toimittamisesta turnaukseen 0400-966910 (Minna). 

Samalla saat puhelinnumeron varaston oveen. Pohjakassa on aina 150e.  

 Hinnasto laaditaan myytävien tuotteiden mukaan paikanpäällä. (Yleensä kahvi 1-1.50e 

riippuen mukin koosta, makeat leivonnaiset 1-1,50e ja leivät 2-2.50e).  

 

ENNEN TURNAUSTA: 

Kahviovastaavan tehtävä on viestitellä vanhemmille leipomuksista ja kahvioon liittyvistä 

järjestelyistä. Turnauksien vakiotuote on mokkapala ja sämpylää/ ruisleipää on hyvä olla. Ihan 

kaikki leivonnaiset tai terveelliset vaihtoehdotkin ovat ilahduttaneet (esim muki täytetty 

miniluumutomaatilla, porkkanasiivuin sekä viinirypälein). Kannattaa tarkistaa montako joukkuetta 

tulossa paikalle, ja pyytää leivonnaista sen mukaan. Mitä pienempiä pelaajia ja lähempää 

joukkueet ovat, sitä enemmän yleisöä. 

Tavarat haettuasi tarkista tarvitseeko ostaa kaupasta jotain ja täydennä mikäli tarvitsee (ainakin 

maitoa n. 2l). Kuitti tehdyistä ostoksista tilinumerosi kera laitetaan kassaan. (Maksa ostokset 

erikseen omien ostoksiesi kanssa). 

Tarkista vaihtokassa että on pientä rahaa tms. Prisman ja CM-infopisteet vaihtavat pienempään 

kerralla max 60e edestä. 

 

 

 



TURNAUKSESSA: 

Kahvio sijaitsee Seminaarilla yläkäytävän päässä. Kahvioon pöydän voi kantaa keittiöstä tai sen 

ollessa suljettuna aulan valkoista pöytää voi myös käyttää. Sivupöydän keittimelle saa 

pukuhuoneen penkistä. Seminaarilla jatkojohdolla saa alakerrasta sähköt mikäli käytävän 

pistokkeet eivät toimi.  

Ojoisten lastentalolla kahvio sijaitsee eteisaulassa ja pöydän saa ruokalasta. 

Nummikeskuksessa kahvio on joko ylhäällä katsomossa tai salin päädyssä ruokalassa.  

Jukolassa salin yläkäytävällä tai keittiössä. 

Jätesäkkejä laitetaan useampia käytävään roskakoreiksi. 

Ohjeistetaan yleisöä. Kengät pois kyltti.  Saleihin ei saa mennä kengillä. Kannattaa estää kulkua 

tiloihin jonne ei yleisön tarvitse mennä. 

Kahviossa vuorotelkaa muiden vanhempien kanssa. 

Seura tarjoaa valmentajille kahvit ennen valmentajapalaveria. 

Juniorituomarit saavat ottaa kahviosta yhden kerran esim. sämpylän ja juoman. 

 

TURNAUKSEN PÄÄTYTTYÄ: 

Tavarat keräillään siististi laatikoihin. Kassan voi laskea jos ehtii. 

Loppumassa olevat tuotteet kirjataan seuraavalle kahviovastaavalle ylös. 

Koulun tavarat viedään paikoilleen ja pyyhitään pöydät.  

Roskapussit viedään roskiin.  

Tavarat palautetaan puhtaina Makasiinivarastoille.  

 

KIITOS!!!!!!!!  

Lisätietoja Minna Hokkanen 0400-966910 


