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KakkuAnne Tmi ohjeistukset kahvilaan ja siivoukseen 
 

Iltalopetus 
 

Oven sulkeminen 
Kun kello on selkeästi yli kuusi, hae ulkoa standi ja mahdolliset muut tavarat. Kerää irtonaiset 
ulkopöydät ja tuolit kasaan seinän viereen. Laita oven nappula ylös ja lukitse ovi takalukkoon 
avaimella. Irroita ”Open”-kyltin johto seinästä. Sammuta valo kassan luona olevasta vitriinistä. 
 

Päivän tuotteiden pakkaaminen 
Kaikki leivät, pitkot, pullat ja munkit pussitetaan. Pussiin laitetaan tussilla hinta, joka on noin puolet 
normihinnasta. Pulla- ja munkkipussit laitetaan valkoiseen kärryyn ja leivät vihreään koriin. 
Kuorrutteelliset munkit, vaniljaherkkupulla, unelmapitko ja gluteeniton pulla pakataan 
leivosrasioihin, joiden päälle tulee muovipussi ja tussilla hinta. Nämä rasiat laitetaan yöksi kylmään, 
esimerkiksi tarjouskaapin alaosaan. Osaa leivistä (rukiinen, kaurakiekko, porkkanasämpylät, 
saaristolainen) myydään kaksi päivää. Varmista näiden tilanne aamuvuorolaiselta. 
Esimerkkihintoja: 

• siemenleipä, foccacia, 4kpl juustosämpylä, 5kpl siemensämpylä 2€ 

• 5kpl korvapuusti 5€ 

• pitko 4,50€ 

• unelmapitko 6,50€ 

• 5kpl reikämunkki 3,50€ 

• 3kpl kinuskimunkki 3€ 

• 5kpl porkkanasämpylä 2,50€ 
Kun olet pakannut leivät ja pitkot koreista, pudistele liinat altaan päällä. Laita pohjaliina omaan 
koriinsa takaisin ja pääliliinat pinoon täyttövarahyllykköön. 
 

Eilispussien pakkaaminen 
Pussitetuista eilisistä leivistä kerätään leipäkasseja. Valkoinen muovikassi kerätään täyteen leipiä ja 
kassin kylkeen laitetaan lappu, jossa lukee leipäkassi 5€ ja se, minkä päiväisiä leipiä on kyseessä. 
Leipäkasseihin menee kaikki leivät, sämpylät ja croissantit. Makeista kerätään pulla- ja 
munkkikasseja. Kassiin kerätään VAIN 

• korvapuusteja 

• pitkoja 

• reikämunkkeja 

• naperomunkkeja 
Kassin kylkeen laitetaan lappu, jossa lukee pulla- ja munkkikassi 8€ ja se, minkä päiväisiä tuotteita 
on kyseessä. Loput eilistuotteet (vaniljakierteet, hillomunkit, possumunkit, voisilmäpullat ja II-laatu 
pullat) kerätään pahvilaatikkoon ja viedään rappusille. 
 

Tarjouskaapin tyhjentäminen 
Tarjouskaapin sisältö tyhjennetään pahvilaatikkoon. Laita pakkauspaperi pahvilaatikon pohjalle ja 
täyden laatikon päälle. Laatikon voi pakata melko tiiviisti. Laatikko nostetaan seuraavana aamuna 
A-killan noudettavaksi. Yöksi laatikon voi laittaa esimerkiksi tarjouskaapin pohjalle tai 
täyttövarakaappiin. 
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Mikäli leipäkasseja tai pulla- ja munkkikasseja on jäljellä päivän jälkeen, ne voi nostaa rappusille. 
 

Tarjouskaapin täyttö 
Tarjouskaappiin laitetaan tuotteet, jotka tehdään joka päivä. Eli kaappiin siirretään iltaisin: 

• täytetyt juustosämpylät 2,50€ 

• täytetyt siemensämpylät 2€ 

• pitsapalat 2€ 

• täytetyt savuporofoccaciat 3,50€ 

• täytetyt lohifoccaciat 3,50€ 

• täytetyt tomaatti-mozzarella foccaciat 2,50€ 

• täytetyt minicroissantit 1,50€ 

• piirakkapalat 2€ 

• kanapitat 4,50€ 

• vaniljakermamunkit 2€ 

• minikermamunkit 0,70€ 
 
Tämän lisäksi päiväkohtaisesti katsotaan, tuleeko tarjouskaappiin jotain muuta. Täytetyt 
gluteenittomat foccaciat tehdään joka päivä, mutta ne menee illalla roskikseen, sillä leipä kovettuu 
kylmässä. Osaa tuotteista myydään kaksi päivää täydellä hinnalla, joten kaikkea tarjouskaappiin ei 
siirretä. Muista myös hinnoitella tuotteet keltaisilla hintalapuilla. Ne löytyy mikron päältä, ja ne on 
numerojärjestyksessä. 
 

Vitriinin hinnoittelu 
Nämä tuotteet voi jättää paikoilleen vitriiniin, mutta lisää oranssi tarjouslappu hintalappuun. Mikäli 
täyttövarassa on lisää, voi siirtää ne joko vitriiniin esille tai suoraan tarjouskaappiin tarjoushinnalla. 
Pyri jättämään täyttövarakaappi mahdollisimman tyhjäksi. 

• britaleivos 3€ 

• kääretorttuleivos 2€ 

• britakakku 12€ 
 

Erikoiskahvikoneen pesu 
Kaksoisklikkaamalla tyhjää tilaa saat koti-painikkeen esille. Kotipainike → pesu → järjestelmän pesu 
→ seuraa loppuja ohjeita, mitä kone antaa. 
Poroastian saat irti nostamalla suutinosan mahdollisimman ylös. Maitoletku pitää muistaa laittaa 
pesun jälkeen takaisin kaappiin ja ovi kiinni. Tämä kaappi on siis jääkaappi, joten se ei voi jäädä 
auki. 
 
Kahvinkeittimet jätetään ladatuiksi. 
 
Parilla sammutetaan parillan alla hyllyllä olevasta jatkojohdon virtapainikkeesta. Harjaa karhella 
harjalla parillan ritilät. Kun avaan parillan kantta, varo ettei se osu ikkunaan. 
 
Sammuta lämpölevy. Varmista, että molemmat levyt ovat viileät, ennen kuin lähdet. Pyyhi myös 
levyt puhtaaksi. 
 
Pehmiskone laitetaan yöksi pisara-tilaan. 
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Kajari sammutetaan yöksi on/off painikkeesta. 
 
Korttikone sammuu virtapainikkeesta pitkään painamalla. 
 
Sammuta vitriinien valot on/off painikkeesta. Älä koske vieressä olevaan lämpötilapainikkeeseen, 
jotta vitriinit jäävät yöksikin päälle. 
 

Kassan laskeminen 
Mene iZettlen raporttehin. Kirjoita ylös käteismaksujen määrä. Avaa kassalipas joko avaimesta tai 
iZettlen asetuksista. Lisätarvikkeista löytyy kassalippaan open-painike. Nosta rahalokerikot pois 
lippaasta ja jätä lipas auki. Kaksoisklikkaa padin nappulaa ja sulje kaikki sovellukset. Sammuta padi 
reunassa olevasta napista. Paina sitä pitkään pohjassa ja paina sammuta. Mene rahalokerikkojen 
kanssa pakkasen luo. Vessan viereisestä hyllyköstä löydät rahalippaan ja avaimen siihen. Laske 
rahat ja katso täsmääkö se käteismaksuihin. Muista ottaa pohjakassa huomioon. Merkkaa 
pikkukalenteriin käteisen oikea määrä, mitä päivän aikana oli kassaan tullut. Merkkaa myös se, 
mitä kassassa olisi iZettlen raporttien mukaan pitänyt olla. Täytä lokerikko ohjelapun mukaan ja 
laita loput rahan rahalippaaseen. Nosta lokerikot rahalippaan päälle ja laita nämä takaisin hyllyyn.   
 

Loput siistimiset 
Muista pyyhkiä kaikki tasot kahvion puolelta. Pakkasen päälinen, neliöpöytä, pakkauspöytä, kassa-
alue ja kahvilevyt jäävät puhtaiksi. Pikkuroskis vaihdetaan joka päivä. Isompi roskis tiskin takaa 
tyhjennetään, kun se on täynnä. 
 
Sammuta valot ja lukitse takaovi, kun lähdet. Varmista, että ovi meni varmasti lukkoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2021 

 
 

Iltasiivous 
 

Tiskaaminen 
Tiskiä kertyy joka päivä paljon. Pidä huolta, kun viet tiskiä paikoilleen, että ne on oikeasti puhtaita. 
Katso tarkkaan astioiden oikeat paikat. Muista päivän lopuksi pestä välineet kerran korissa ja kerran 
purkkeihin laitettuina. 
Tiskikoneeseen ei mene mm. 

• foliovuokat 

• isojen koneiden siivilät, lavat ja koukut 

• alumiiniset kakkuvuokat 
 

Roskiksien tyhjentäminen 
Tyhjennä roskikset keittiön puolelta ja vaihda uudet jätesäkit tilalle. Kermapisteen roskis, 
paistopisteen roskis, kylmiön edessä olevan roskis, lounaspisteen paperiroskis ja tiskin pikkuroskis 
vaihdetaan joka päivä. Jätesäkkejä löytyy tiskialtaan yläpolella olevasta hyllystä. Jos siitä loppuu, 
lisää löytyy siivouskomerosta. Jos siivouskomerossa jätesäkit alkaa olemaan vähissä, lisää ne 
tukkulistaan. Katso, että käytät oikeankokoisia jätesäkkeja. 
 

Tasojen pyyhintä 
Pyyhi kaikki keittiön tasot huolellisesti. Kermapisteen rosteripinnat, leivontapöydät, lounasnurkka, 
paistopisteen pöytä ja pakkasen päälinen. Pidä huolta, että lähtiessä kaikki tasot ovat puhtaat. 
 

Keittiön lattian puhdistaminen 
Harjaa ensin suurimmat roskat pois lattialta. Tämän jälkeen lattia pestään. 

1. Voit käyttää tavallista moppia. Ota ämpäri täyteen vettä ja pesuainetta siihen. Muista 
mopata tarpeeksi kovalla voimalla, jotta lattia puhdistuu kunnolla. Vaihda vesi tarpeen 
vaatiessa. Mikäli moppi ei huuhtelusta huolimatta puhdistu kunnolla, voit ottaa uuden 
mopin pään. Voit myös liottaa likakohtia vähän aikaa ennen kuin moppaat. 

2. Voit käyttää karheaa varrellista moppia etenkin kaikkeista likaisimpiin kohtiin. Voit myös 
liottaa likakohtia vähän aikaa ennen kuin moppaat. Ota samaa pesuvettä kuin mopatessa ja 
hinkkaa karhealla tarpeeksi kovalla voimalla. Moppaa vielä lopuksi puhtaaksi. 

3. Voit liipata eli vesipestä lattian. Siivouskomerosta löytyy varrellinen harja. Kaada pesuvettä 
lattialle, ja harjaa lattiaa puhtaaksi. Vie vettä kohti lattiakaivoa. Kun olet harjannut lattian, 
vie lastalla loput vedet lattiakaivoon. Moppaa vielä lopuksi lattia puhtaaksi. 

Voit varioida näitä vaihtoehtoja omaan makuun ja lattian likaisuuteen sopivaksi. Tärkeintä on, että 
lattia jäisi mahdollisimman puhtaaksi. Kiinnitä huomiota tasojen alle ja kulmakohtiin, joihin 
helposti jää likaa. Päivän jälkeen vie mopin päät yläkerran altaaseen huuhdeltuina. 
 
 
 
 
 
 

Kahvion pöytien pyyhintä 
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Pyyhi kahvion pöydät ja tuolit puhtaiksi. Pyyhi myös salin roskiksen päälinen ja nesteiden kaatoallas 
puhtaaksi. 
 

Asiakasvessa 
Pyyhi asiakasvessa joka ilta. Tarkista, että käsi- ja vessapaperia sekä käsisaippuaa on runsaasti. 
Näitä on lisää siivouskomerossa. Pyyhkäise myös asiakasvessan käsienpesuallas. Tyhjennä 
asiakasvessan roskis. Voit ottaa käsin roskiksen tyhjäksi ja laittaa roskat kahvion isoon roskikseen. 
Mikäli haluat ottaa koko pussin pois, nosta metalliroskista varovasti ja ota pussi seinän ja roskiksen 
välistä pois. Laita uusi roskapussi tilalle ja aseta metalliroskis varovasti takaisin paikoilleen. 
 

Salin iso roskis 
Salin iso roskis vaihdetaan kesällä joka päivä, sillä kuumassa roskis alkaa haisemaan nopeammin. 
Vaihda myös nestekipon vesi. Kaada nestekippo tyhjäksi ja pese se tiskiharjalla. Laita kipon pohjalle 
hieman vettä ja tippa pesuainetta. Pyyhi roskiksen oven sisäpuolella oleva rosteriosa. 
Talvella roskis vaihdetaan, kun se on puolillaan. Vaihda samalla nestekipon vesi ylläolevien 
ohjeiden mukaan. 
 
Imuroi kahvion matto. 
 

Moppaa salin lattia 
Voit käyttää perusmoppia ja pesuainetta tähän. Ota viimeistään tässä kohtaa uusi mopin pää. Siirrä 
tuolit pois paikoiltaan, jotta saat mopattua kunnolla. Taulukon mukaisesti vähintään kerran 
kahdessa viikossa tuolit nostetaan pöytien päälle ja lattia mopataan erityisen huolellisesti. Muista 
kuitenkin käydä laskemassa tuolit takaisin ennen kuin lähdet. Vie käytetyt mopin päät yläkertaan 
altaaseen huuhdeltuina. 
 

Tiskikoneen pesu 
Kun kaikki tiskit on tiskattu, tiskikone pestään. Sammuta tiskikone ja nosta putki irti, niin vesi valuu 
pois. Huuhtele tämä putki, kahvallinen ritilä, suorakaideritilä (erityisesti sen reunat tulee 
puhdistaa). Ota käsisuihku ja huuhtele pesukone. Pyyhi koneen reunat. Vedä tiskikone irti 
tiskipöydästä ja puhdista karhealla tiskikoneen sivu. Pyyhi muutkin sivut koneen ulkopuolelta. 
Erityisesti kahvaosaan ja tiskikoneen yläosan alareunaan jää likaa. Aseta kaikki osat takaisin 
paikoilleen ja jätä kone auki. Puhdista tiskipöytä ja altaat huolella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kahvion avaaminen 

Napsauta lämpölevy päälle ja laita kahvi tippumaan. 
Laita parilla päälle jatkojohdon katkaisijasta. 
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Paina pehmiskone päälle jäätelökuvakkeesta. 
Erikoiskahvikoneen käynnistysnappula on näytön alla. Nosta näyttö poispaikoiltaan ja paina vihreää 
nappulaa. Varmista, että maitoa on laatikossa tarpeeksi. 
Täytä maito-, kerma ja vesikannu, hae kauramaitotölkki ja laita nämä kylmäalusten päälle. (löytyy 
jätskipakkasesta) 
Nosta rasialliset tarjoustuotteet kylmästä esille. 
Laita kajari päälle ja käynnistä tabletti. Käynnistä korttikone. Tarkista, että tabletti on yhdistynyt 
kajariin, korttikoneeseen ja kassalippaaseen. Laita radiokanava päälle. 
Avaa ovi takalukosta ja vedä nappula alas. Vie standi ovesta muutama metri kaupalle päin. 
Laita ”Open” -kyltin johto seinään. Tarkista, että kassan kohdan vitriinissä on valo. 
Käy levittämässä irralliset ulkopöydät ja -tuolit terassikaudella. Pyyhi ne samalla. 
 

Resque-sovelluksen käyttö (puhelin tai tabletti) 
Myymme hävikkiruokaa eli eilisiä ja edellispäiväisiä tuotteita resque-sovelluksessa. Aamulla heti 
kun ehtii laitetaan tuotteet sinne myyntiin. Tavoite on saada resque valmiiksi klo 8 mennessä. 
Käytä valmiita tarjouspohjia. Kätevää on käydä järjestyksessä niitä läpi alusta alkaen ja lisätä kaikkia 
tuotteita, joita myynnissä on. Näytön yläosassa on hakukenttä, josta voi hakea tarjouspohjia. Katso 
tarjouskaapin sisältö, valkoinen kärry ja vihreät korit. Myös rasiallisia munkkeja voi laittaa 
resquehen myyntiin. Mikäli sopivaa pohjaa ei löydy, voi tehdä uuden tarjouspohjan. Kuvauksessa 
tulee käydä ilmi, mikä tuote on kyseessä ja kuinka vanha tuote on kyseessä. 
Jokaista tuotetta ei ole pakko laittaa määrällisesti, sillä tuotteita menee myös myydyksi myös 
suoraa tarjouskaapista. Esimerkki: britaleivoksia on jäänyt 8kpl. Laitan resquehen vain 2 x 2kpl 
settiä, koska brita myy hyvin myös suoraan tarjouskaapista. Esimerkiksi piirakat, salaatit ja kakut 
laitamme tarkasti resquehen. 
Tarkista tarjousta laittaessasi, että esimerkiksi täytteet ja allergeenit on oikein. 
Muista poistaa tuotteita resquesta, kun myyt niitä suoraan paikan päällä asiakkaalle. Paina 
tarjousta, valitse muokkaa ja näin saat vähennettyä tarjolla olevia tuotteita. Voit myös poistaa 
tarjouksen, mikäli tuote on kokonaan loppu. 
Seuraa resque-tuotteiden myyntiä päivän aikana. Kun huomaat tilauksen, pakkaa se valmiiksi 
sivuun ja laita ostajan nimi päälle. Voit laittaa kylmässä pidettävän tuotteen tarjouskaapin 
alaosaan. Huoneenlämpöiset tuotteet voi laittaa kassan taakse kahvinkeittimen viereen. 
Kun tuotetta tullaan hakemaan, pyydä asiakasta sanomaan nimi, jolla tuote on ostettu. Voit 
tarkistaa tilauksen sovelluksesta, jotta muistat antaa koko tilauksen mukaan. Tilaus on maksettu 
resque-sovelluksen kautta. Kuittaa tilaus noudetuksi sovelluksessa. 
Mikäli unohdat poistaa paikan päällä myydyn tuotteen ja se ostetaan resquen kautta, on kaksi 
vaihtoehtoa. Voit pakata tämän päivän vastaavan tuotteen (esim. pullapussi tai täytetty sämpylä). 
Voit myös palauttaa rahat asiakkaalle tuotteesta resque-sovelluksen kautta, mikäli vastaavaa 
tuotetta ei ole tai hintaero on hurja (esim. kakku tai piirakka). 
 
 
 
 
 
 

Tuotteiden pussitus myyntihyllykköön 
Myymme päivän tuotteita myyntihyllykössä settihinnoilla. 
 
Korvapuusti 5kpl / 9€ 
Vaniljakierre 5kpl / 8€ 
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Siemensämpylä 5kpl / 4€ 
Juustosämpylä 4kpl / 4€ 
Reikämunkki 5kpl / 7€ 
Hillomunkki 4kpl / 7€ 
Voisilmäpulla 4kpl / 5€ 
Naperomunkki 6kpl / 4,50€  ja 10kpl / 7,50€ 
Pitko 8€ 
Unelmapitko 12€ 
Rukiinen siemenleipä, kaurakiekko, foccacia, siemenleipä, pitko ja unelmapitko pakataan kaikki 
yksittäin. 
Gluteenittoman foccacian pussin päälle kirjoitetaan g/glut. 
 
Laita tuotteet pusseihin siististi. Katso, että tuotteen päälipuoli jää näkyviin, ei pohja. Käytä lapin 
muovipusseja tai kirkkaita siistejä muovipusseja. Lapin muovipusseja löydät lisää takaoven viereistä 
hyllyköstä. Kun otat viimeisen käyttöön, lisää tuote tukkulistaan. Pussita tuotteet jäähtyneenä, 
mutta mahdollisimman pian aamulla. Rukiisen siemenleivän ja kaurakiekon voi pussittaa jo 
yläkoreihin. Näitä myydään kaksi päivää normihinnalla. Muista kertoa näiden leipien tilanne 
iltavuorolaiselle. Jätä tarpeeksi täyttövaraa loppupäivälle, eli älä pussita heti aamulla kaikkia 
täyttövarakorillisia. Laita täyttövarakorit puiseen hyllykköön, jotta asiakkaat näkevät ne. Pussitusten 
jälkeen pakastimen päälinen pitäisi olla tyhjä, jotta esimerkiksi jäätelöiden tekeminen onnistuu. 
Toisinaan paistosta tulee vähän tummempaa pullaa. Näistä pullista tehdään tarjouspusseja, jotka 
voi laittaa valkoiseen kärryyn. Kirjoita pussiin tussilla II-laatu ja hinta. Hinta pitää olla yli 50% 
normihinnasta. 
 

Vitriinien ylläpito 
Kun tuotteita tuodaan, laita ne reippaasti omalle paikalle. Etsi hintalappu tai kirjoita se tyhjään 
lappuun. Mieti, löytyykö hinta kassasta suoraan. Ole tietoinen, mikä tuote on kyseessä, jotta osaan 
esitellä sen asiakkaalle. 
 
Suolainen vitriini täytetään usein samaan järjestykseen. Makeassa vitriinissä järjestys voi hieman 
vaihdella. Ylähylly on lähinnä kakkuja ja pikkuleipiä varten. Seuraavalle hyllylle laita arvoikkaimpia 
tuotteita, sillä asiakkaan katse kiinnittyy ensin vitriinin yläosaan. Kun siirtelet tuotteita, pidä huoli, 
että hintalaput pysyy oikean tuotteen mukana. 
 
Kun myyt tuotteita, lisää täyttövarasta uusia tilalle. Tämä koskee niin suolaista kuin makeaa 
vitriiniä. Myös ylätason tarjottimien pitää olla täyden näköiset. Tämä lisää houkuttelevuutta. 
Muista pitää huoli myös tarjouskaapista. Yhdistele ja tiivistä, kun kaappiin tulee tilaa. 
 
HUOM! Tarjouskaapin lämpötilaa tulee seurata aina, kun kaappia käyttää. Mikäli kaapin lämpötila 
on +20 astetta, käynnistä kaappi uudelleen. Irroita valkoinen yläosa TODELLA varovasti oikeasta 
alakulmasta, jotta saat virran katkaistua. Laita virta ja lamppu takaisin päälle. Katso, että kaapin 
katossa oleva propelli alkaa pyörimään. 
 
 
 
 

Asiakkaalle mukaan pakkaaminen 
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Paperipusseihin: 

• pullat 

• munkit 

• sämpylät 

• täytetyt leivät 
Leivosrasiaan: 

• vaniljaherkkupulla 

• kuorrutemunkit 

• leivokset 

• kermamunkit 

• täytetyt croissantit 
 
Eli maalaisjärjellä kaikki suttaavat tuotteet laatikkoon, ”kuivat” asiat paperipussiin. Esimerkiksi 
moccapalan voi pakata niin, että laitat moccapalan leivosrasiaan ja tämän jälkeen laitat leivosrasian 
paperipussiin. Näin saat säästettyä leivosrasioita. Mikäli pullaa, munkkeja tai täytettyjä sämpylöitä 
menee monta (8 tai enemmän), pakkaa ne leivosrasiaan. Patongit pakataan erillisiin 
patonkipusseihin ja viedään myyntihyllykköön. Pitkot pakataan pakkauspaperiin, kun niitä myydään 
pitkokorista. 
Kakut menee kakkulaatikoihin. Käytä ikkunallisia laatikoita hyydykekakkuihin. Pyydä, että sinulle 
näytetään kakkulaatikoiden käyttö. 
 

Laskutusasiakkaat 
Toisinaan joko yritys tai yksityishenkilö haluaa tilauksensa laskulle. 
Yritys 

• Mikäli meillä on tälle yritykselle oma vihko, se löytyy kassan alta. Kirjoita vihkoon mitä 
tuotteita meni ja millä hinnoilla. Laita kuva tästä laskutusvastaavalle ja kirjoita kuvatekstiin, 
mikä firma on kyseessä. 

• Tarkista lilasta kansiosta, löytyykö meiltä tämän yrityksen laskutustiedot. 

◦ Jos löytyy, kirjoita ylös mitä tuotteita meni, millä hinnoilla ja mille yritykselle. Laita kuva 
tästä lapusta laskutusvastaavalle. 

◦ Jos ei löydy, pyydä yritystä täyttämään lilasta kansiosta löytyvä uusi asiakas -lomake. 
Laita kuva näistä tiedoista sekä tilauksen tiedoista laskutusvastaavalle. 

Yksityishenkilö 

• Pyydä sähköpostiosoite, jonne lasku lähetetään. Kysy, tarvitaanko laskuun tietty viite (esim. 
kuolinpesä). 

 

 
 
Kassa 
Kassasta löytyy kansiot eri tuotteille. 
Yön yli nukkuneista löydät eri summia eilistuotteille. 
Tarjouspussit-kansiosta löydät pussitetuille tuotteille hinnat. 
Muu summa -painike löytyy ruudukkokuvakkeen takaa. Tähän voit lisätä kuvauksen, mikä tuote on 
kyseessä. 
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Meillä voi maksaa kortilla, käteisellä, MobilePayllä tai Edenred-lounaskortilla tai setelillä. 
Lounaskortilla maksaessa kone kysyy allekirjoitusta. Voit pyytää asiakasta piirtämään 
allekirjoituksen näytölle tai itse vetää jonkin viivan ja hyväksyä maksun. Lounasseteleistä ei anneta 
rahaa takaisin. Vedä lounassetelin vuosiluku yli tussilla ja laita se käteisen tapaan kassaan. 
Seteleistä saadaan rahat takaisin, kun ne lähetetään Edenredille. MobilePay-maksu toimii siten, 
että pyydä asiakasta maksamaan ostosten loppusumman. Koodi näkyy korttikoneen vieressä. 
Asiakas maksaa MobilePay-sovelluksessa ja voin kassaan ilmoitaa maksutavaksi MobilePay. Voit 
avata MyShop-sovelluksen padilta ja tarkistaa, että maksu tuli perille. Koodi MyShop-sovellukseen 
on 2811. 
 
Virkamiehet saavat -10% tuotteista. Tämä tarkoittaa ensihoitajia, poliiseja, palomiehiä ja 
taksikuskeja. 
 
Painamalla kassaan lisättyä tuotetta saat lisättyä tuotetta. Saat myös lisättyä alennusprosentin. 
Kakuissa on välillä erikoisia hintoja. Saat laitettua sovelletun hinnan, kun painat haluttua kakkua ja 
valitset ylimmän vaihtoehdon. Näin saat itse syötettyä halutun summan. 
 
Kuitteja kuluu, joten kuittirulla pitää toisinaan vaihtaa uuteen. Kun kuittikoneessa alkaa vilkkumaan 
punainen valo, kuittipaperi alkaa olemaan vähissä. Vaihda kuittirulla viimeistään, kun kuiteissa 
näkyy punaista raitaa. Uusia rullia löydät kuittikoneen takaa. Avaa kuittikone päällä olevasta 
painikkeesta, ota vanha rulla pois ja laita uusi rulla tilalle. Kokeile tulostaa testikuitti, jotta tiedät 
onnistuitko. 
 

Ylläpito kahviossa 
Pidä huoli, että näitä on runsaasti. Aina kun alkaa olla lopussa, lisää tukkulistaan. 

• juomakaappi (vesipullot, tripit, limsat, tuoremehut, batteryt) 

• pahvimukit (täytä telineeseen ja avaa uusia paketteja kassan taakse) 

• kerttiskannet (täytä esille ja avaa valmiiksi kassan taakse) 

• servetit (allaskaapissa on lisää) 

• kerttislusikat 

• sokerit ja makeutusaine 

• salaatinkastikepurkit ja -kannet 

• kahvi 

• suodatinpaperit 

• paperipussit 

• leivosrasiat 

• erikoiskahvikoneen kaakao ja kahvipavut (löytyy trippien vierestä) 
 

 

 

Pidä huolta siisteydestä. 
Pyyhi asiakaspöydät ja -tuolit, kun on käynyt jonkin verran kahvittelijoita. Pöydät on hyvä pyyhkiä 
ainakin lounasruuhkan jälkeen ja iltapäivällä. Pidä myös omat työskentelytilat puhtaina. Vältä 
kastelemasta kahvion altaan pöytätasoa, sillä se on puuta. Puu lähtee homehtumaan, mikäli se on 
märkä. Laita rätti esimerkiksi hanan päälle tai altaan reunalle. 
 

Lounas 
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Kirjoita päivän lounas mustaan lounaskylttiin. Tarkista hinta lounaslistasta. Aikuisen lounas on 
9,70€/7,90€ ja lasten 7€/6€. Kirjoita ”kysy glut.”, mikäli gluteeniton ruoka on erikseen. Kun 
lounasta alkaa menemään, seuraa sen määrää lounaspisteellä. Tarkista, että juomia, voinappeja, 
leipää, take away -astioita, lautasia, laseja ja ruokaa on tarpeeksi. Täytä aina tarvittaessa. Seuraa 
myös ruuan lämpötilaa mittarilla. 
 
Kun lounasaika on ohi, kerää lounaspiste pois. Kaada mehut ja vedet viemäriin ja laita kannut 
tiskikoneeseen. Laita maito ja voinapit täyttövarakaapin alaosaan ja salaatinkastike omaan 
paikkaansa. Kylmäalunen menee jätskipakkaseen. Loput salaatista heitetään roskikseen. 
Leipäkorista näkkärit säästetään, mutta tuore leipä heitetään pois. Vie leipäkori ja pestyt kannut 
takaisin paikoilleen. Hae lämmin ruoka varovasti ja sammuta lämpöhaude. Pakkaa lounas joko 
500ml (tuhdit ruuat) tai 700ml (keitot) rasioihin. Pakattuja lounaita voi myydä lounasajan jälkeen 
lasten lounaan hinnalla päivän loppuun. Mikäli tarjouskaappiin mahtuu, voi purkitetun lounaan 
viedä sinne jo valmiiksi myyntiin. Käy pyyhkimässä lounaspöytä huolellisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jäätelöt 
Irtojäätelöä myydään joko purkissä, vohveissa tai ”pahvisessa” tötterössä. Tarkista, mihin näistä 
asiakas haluaa jäätelön. Purkkijäätelöön kuuluu vohvelikoriste mukaan, joita löytyy 
oikeanpuoleisista kaapeista. Taaraa vaaka nollaan, ennen kuin otat pallon. Kauhat löytyy parillan 
vierestä purkista. 

• 1 pallo 100g 

• 1 iso pallo 150g 

• 2 palloa 2x75g 
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Lisukkeet ovat 0,50€, laita niitä runsaasti. 
Pehmis laitetaan aina purkkiin, sillä se on liian vetelää tötteröön. 
Jäätelöannosten ohjeet löydät pakkasen takaseinältä. Annokset tehdään lasisiin annoslaseihin. 
Kermavaahdon sijaan voit kesällä käyttää pehmistä koristeluun. 
Peruskaava annoksiin on: 

• kastike 

• pieni pallo 

• nonparelli/kaurakeksimuru 

• pieni pallo 1 tai 2 kpl 

• kermavaahto/pehmis 

• nonparelli/kaurakeksimuru 

• kastike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muista nämä! 
 
Maanantaiaamuisin pitää vaihtaa uudet lounaslistat. Joka pöydässä on pieni kyltti, johon 

laitetaan lounaslista. Lisäksi ulko-oven vieressä, lounaspisteellä, kassan vieressä ja keittiössä on 
lounaslistat, jotka pitää vaihtaa. 
 

Kylmätilojen lämpötilat tarkistetaan maanantaisin. Merkkaa lukemat kaavakkeisiin. 

Erikoiskahvikoneessa, keittiön mikron vieressä, keskikokoisen jääkaapin ovessa ja pystypakkasessa 
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on kaavakkeet. Mikäli paikassa ei ole lämpömittaria, siirrä jostain muualta mittari tarvittavaan 
paikkaan. 
 

Kerran viikossa suihkutetaan viruksia tappava pinnoite kaikille kahvion pinnoille. 

Pyyhi suihkeella 

• tuolit ja pöydät 

• ovenkahvat (ulko-ovi ja vessa) 

• kahvipannujen, maidon ja kermat kahvat 

• korttikone 
 

Pehmiskone pestään kaksi kertaa viikossa, keskiviikkoisin ja lauantaisin. Ohjeet tähän löydät 

samasta paikasta kuin värilliset paperit. Tiskaa osat huolella puhtaiksi, jotta likaa ei kerry. 
 

Puiset ulkopöydät pestään terassikaudella kerran viikossa, yleensä alkuviikosta. 

Siivouskomerosta löytyy harja ja ämpäri. Ota ämpäriin runsaasti vettä ja tippa pesuainetta. Harjaa 
pöydät ja penkit ja huuhtele pelkällä vedellä puhtaaksi. 
 
Somemarkkinointi kuuluu kahviovuorolaisen hommiin. Lisää someen edustavia kuvia tuotteista. 
Keksi hauskoja ja mukavia tekstejä. Lisää tarinoita ja päivityksiä. Päivityksiä olisi hyvä laittaa 1-4 
viikossa. Myy mielikuvia, loistavia tuotteita ja hehkuta tarjouksia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erikoiskahvikoneen huolto 
Erikoiskahvikoneen osia tulee vaihtaa noin kerran kuussa. Irroita suutinosa, maitoletkun pää, joka 
tulee suutin osaan päin. Laita vanhat osat likoomaan lämpimään veteen päiväksi ja vaihda uudet 
osat tilalle. Vaihto-osat löydät kahvion allaskaapista. 
 

Kahvikeittimien huolto 
Kahvinkeittimiin tehdään kalkin poisto noin kerran kuukaudessa. Kaada pannulliseen vettä 
kalkinpoistoainetta ja keitä vesi läpi. Keitä vielä muutama pannu uudestaan pelkällä vedellä, jotta 
konen huuhtoutuu. 
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Hommia keittiössä 
Kananmunien purkaminen hyllyyn 
Panttipullojen ja -tölkkien kerääminen jätesäkkiin (kun laatikko on täynnä) 
Käsipapereiden täyttö (löytyy siivouskomerosta) 
Käsisaippuoiden täyttö (löytyy siivouskomerosta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lauantain ekstrahommat 

 
Lauantaisin iltalopetus on hieman erilainen, sillä sunnuntait olemme kiinni. Nämä hommat 
tehdään perussiivouksen lisäksi. 
 

Pakkaaminen lauantaisin 
 
Kaikki eiliset tuotteen heitetään roskikseen. Käytännössä tämä tarkoittaa tarjouskaapin sisältöä ja 
pussitettuja eilistuotteita. Kerää näitä jätesäkkeihin, mutta älä tee kuormasta liian painavaa, jotta 
jätesäkki ei mene rikki ja jaksat kantaa sen roskikseen. 
 
Lauantainen tehdyt kokonaiset piirakat, kakut, voileipäkakut ja kyseisen viikon saaristolaisleivät 
säästetään ja niitä myydään vielä maanantaina. Laita nämä täyttövarakaappiin. 
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Lauantaina tehdyistä leivistä, pullista ja munkeista kerätään normaaliin tapaan leipäkasseja ja 
pulla- ja munkkikasseja. Pussita tuotteet ennen kuin laitat ne muovikassiin. Valkoinen muovikassi 
kerätään täyteen leipiä (croissantit voi myös laittaa) ja kassin kylkeen laitetaan lappu, jossa lukee 
leipäkassi 5€ ja lauantaisia. Pullista ja munkeista kassiin kerätään VAIN 

• korvapuusteja, pitkoja, reikämunkkeja ja naperomunkkeja 
Kassin kylkeen laitetaan lappu, jossa lukee pulla- ja munkkikassi 8€ ja lauantaisia. Mikäli 
mahdollista, laita nämä kassit täyttövarakaappiin kylmään. 
 
Muut lauantaina tehdyt tuotteet kerätään A-kiltaan. Ne pakataan isoihin pahvilaatikoihin. Muista 
laittaa pakkauspaperit laatikon pohjalle ja päälle. Laita kylmää vaativat tuotteet täyttövarakaappiin. 
Lämpimässä olevat tuotteet (jotka ei menneet tarjouskasseihin) voi kerätä laatikkoon ja laittaa 
rappusille. 
 
Lauantaina sammutetaan vitriinit sekä tarjouskaappi. Vitriinien lämpötilakatkaisija on 
valokatkaisijan vieressä. Tarjouskaapin on/off-nappi on valkoisen yläosan takana oikeassa reunassa. 
Ole hyvin varovainen, kun irroitat yläosaa, ettei se hajoa. 
 
Vitriinit pyyhitään lauantaisin, kun ne on saatu tyhjiksi. Pyyhi lasilevyt huolellisesti fairyvedellä ja 
mirkokuituliinalla, jottei lasiin jää viiruja. Kaareva osa vitriinien etupuolella lähtee irti yläosasta 
nostamalla. Näin saat pyyhittyä sen molemmin puolin. Ole varovainen, ettet naarmuta/riko laseja. 
 
Lauantaisin pitää tehdä pari lisäjuttua myös erikoiskahvikoneelle. 

• Maitokaappi tyhjennetään ja pestään pesukoneessa. Tämän jälkeen se laitetaan takaisin 
kaappiin. Pesun jälkeen laita täysi vesilasi suuttimen alle ja upota suuttimet veteen. Ne 
likoavat siellä maanantaihin. 

• Kun otat poroastian ulos, irroita myös keitinyksikkö ja pohja. Pese ne ja laita takaisin 
paikolleen. 

 
 
 
 
 
 
Lauantaisin pehmiskone pestään ja sammutetaan. 
 
Kahvinkeittimiä ei tarvitse jättää ladatuiksi lauantaisin. 
 
Heitä paistetut kananmunat ja nakit roskiin. 
Leipä- ja pitkokorien pohjaliinat heitetään lauantaisin pesuun. Pääliliinat voi jättää 
täyttövarahyllykköön. Kun saat korin tyhjiksi, nosta ne pois paikoiltaan. Pyyhin korin alta, sillä sinne 
kerääntyy usein paljon jauhoa ja raesokeria. 
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Työvuorot 
 
Aamuvuoro klo 6-13 

• resquen laittaminen 

• tuotteiden esille laittaminen 

• myyntipussien tekeminen 

• asiakaspalvelu 

• kahvion yleinen siisteys 

• sometus 

• aamuvuorolainen pääsee tauolle kun välivuorolainen on perehdytetty päivään 

• aamu- tai välivuorolainen siirtyy keittiön puolelle tekemään avustavia tehtäviä (esim. 
tiskaus) 
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Välivuoro klo 10-17 
• perehtyminen päivän tarjontaan aamuvuorolaisen opastuksella 

• aamuvuorolainen pääsee tauolle 

• asiakaspalvelu 

• kahvion yleinen siisteys 

• sometus 

• tehdään mahdollisesti vaiheessa olevia aamuvuoron tehtäviä (resquen päivitys, 
myyntipussien lisääminen yms.) 

• aamu- tai välivuorolainen siirtyy keittiön puolelle tekemään siellä avustavia tehtäviä (esim. 
tiskaus) 

• pääsee tauolle kun iltavuorolainen on perehdytetty päivään 

• lounaan ylläpito 

• väli- tai iltavuorolainen tekee keittiössä avustavia töitä ja esimerkiksi pakkaamista 
(kakkupohjat, britapohjat, marengit, kaurakeksit, LOUNAS) 

 

Iltavuoro klo 12.30-19.30 
• perehtyminen päivän tarjontaan aamu- tai välivuorolaisen opastuksella 

• välivuorolainen pääsee tauolle 

• asiakaspalvelu 

• kahvion yleinen siisteys 

• sometus 

• väli- tai iltavuorolainen tekee keittiössä avustavia töitä ja esimerkiksi pakkaamista 
(kakkupohjat, britapohjat, marengit, kaurakeksit, LOUNAS) 

• iltavuorolainen voi alkaa tekemään iltalopetuksen juttuja jo klo 16.30 alkaen (esim. 
täyttövarojen pussitus, leipien pakkaaminen) 

 
 
 
 
 

 

Siivoushommia 
 
Näitä saa tehdä aina kun ehtii, sekä tarpeen vaatiessa 
 

Uunin pesu 
Puhdista uuni uuninpesuaineella. Se on syövyttävää, joten käytä sitä huolellisesti. Suojaudu 
hanskoilla ja vaatetuksella. Suihki ainetta uuniin ja uunin oveen melko runsaasti. Anna vaikuttaa 
hetken. Hankaa uunin sisäosaa karhealla sienellä. Oven saa puhtaaksi rätillä. Huuhtele uunin 
sisäpinnat käsisuihkulla. Pyyhi ovi fairyvedellä molemmin puolin. 
 

Alaritilöiden pesu 
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Siirrä rosteripöytien alaosista tavarat pois. Rosterikehikot voi konettaa pesukoneessa ja hangata 
loput tahrat pois. Laita ne takaisin paikoilleen ja järjestä tavarat omille paikoilleen takaisin. Pyyhi 
myös paistokärry puhtaaksi. 
 

Jauhokärryjen pesu 
Irroita jauholaatikoiden kannat ja koneta ne. Pyyhi laatikot kauttaaltaan ja nosta ne pois kärrystä. 
Nosta kärry tiskialtaaseen ja hankaa puhtaaksi. Laita kannet takaisin paikoilleen ja laita 
jauholaatikot takaisin kärryyn. Putsaa myös musta liikutettava kärry kauttaaltaan. 
 

Erityisen roiskeiset kohdat 
Usein kaiken kokoisten yleiskoneiden ympäristö on melko likainen. Pyyhi ne huolellisesti päivän 
aikana. 
 

Portaiden puhdistus 
Portaiden taustalle kerääntyy likaa, kun kengillä kävellään yläkertaan. Harjaa portaat puhtaaksi ja 
kerää irronnut lika portaiden alta roskiin. 
 

Henkilökunnan vessan pesu 
Pese vessa allaskaapista löytyvällä pesuaineella ja harjalla huolellisesti. Pyyhi myös lavuaari 
kauttaltaan. Katkaisija, kahva ja lukko kaipaavat myös pyyhkimistä. Vaihda vessan roskis. Tarkista, 
että vessapaperia on runsaasti. Tätä löytyy lisää siivouskomerosta. 
 
 


