
JUTEINIKESKUKSEN KAHVION KÄYTTÖ: 

 

1. Sovi Toni Heikkisen kanssa (p.050-3039188) mihin aikaan haluat pääoven ja myös kahvion auki 

(mikäli pidät buffettia) 

* valokatkaisin löytyy ruokasalista tultaessa kahvion oikean käden puolelta 

* valokatkaisimen yläpuolella tarjoilutiskin säleikön avausnappi eli käännä katkaisijaa nuolen suuntaan 

auki, poislähteissä kiinni 

* kahvio tulee olla samassa, siistissä kunnossa, kuin sinne mentäessä 

 - käytetyt pannut yms. tulee olla tiskattuna kaapissa 

 - pöytäpinnat tulee olla pyyhittynä 

- lattia tulee olla vähintään harjattuna, jos roiskeita, pyyhi lattia (käyttäjien käytössä oleva 

siivouskoppi löytyy pukuhuoneisiin vievän käytävän kulmasta) 

- roskikset tulee olla tyhjennettynä eli roskapussit sidottuna/solmulla vietävä ulkona 

olevaan roskavarastoon. Mikäli avaintasi ei ole koodattu sopimaan roskavarastoon, jätä 

suljetut roskapussit C-oven tuulikaappiin, eli harkkoihin tultavan oven tuulikaappiin). 

Tästä voisi mainita Tonille, niin hän hoitaa roskapussit oikeaan osoitteeseen. 

- myös ruokasalin pöydät tulee olla pyyhittynä, lattiat lakaistuna/mopitettuina, roskikset 

tyhjennettyinä! 

 

KAHVINKEITTO: 

- Pöytätasolla on kahvinkeitin, jolla voi keittää kaksi pannullista kahvia yhtä aikaa: 

- laita kokonainen pannullinen vettä laitteen päällä olevaan säiliöön (nosta kansi, alla 

ritilä) 

- suodatinpussi, kukkamallinen löytyy heti laitteen oikealta puolelta (tämä kaappi on 

visan käytössä, sisältää pahvimukeja, sokeria, teetä, kahvia, servettejä, suodatinpusseja) 

- laita suodatinpussi erilliseen suodatinpussikoteloon, joka löytyy tiskikaapista 

- metallinen mitta löytyy suodatinpussien kanssa samasta kaapista, ellei joku ole 

tiskauksen jälkeen jättänyt sitä tiskikaappiin 

- mittaa mitallinen kahvijauhetta suodatinpussiin ja laita se laitteeseen. Oikea paikka 

löytyy heti siitä alta, mihin laitoit veden. 

- virtanappi kummallekin pannulle löytyy laitteen sivusta molemmilta puolin. 

- kahvi kannattaa laittaa termareihin, jotka löytyvät kahvinkeittimen alapuolelta, lattialta. 



Kahviossa on jääkaappi, löytyy tiskialtaan oikealta puolelta. Se on kuitenkin myös siistijöiden 

käytössä, joten jos tarvitset enemmän kylmätilaa, niin tarjoilutiskin vasemmassa laidassa on kaksi 

laatikkomallista jääkaappia. Paina virtanappi päälle ja jääkaappi kylmenee nopeasti. Voit säätää myös 

lämpötilaa tarpeesi mukaan. 

Kannattaa varata mukaan tarvitsemasi kertakäyttövälineet (mukit, lusikat, lautaset yms.), kahvit, 

maidot, tee jne. Kaapista ei välttämättä löydy kaikkea mitä tarvitset. Anne hoitaa kaappiin 

suodatinpussit. 

 


