
 

Toejoen Kentän kioskiohjeistus 

Jokainen joukkue hoitaa kioskin ylläpidon oman tapahtumansa aikana. Joukkueenjohtaja organisoi kioskiin 
tarvittavan määrän myyjiä koko tapahtuman ajaksi oman joukkueensa vanhemmista (2 myyjää kioskissa on riittävä 

määrä. Toinen rahastaa ja toinen pitää huolen, että myytäviä tuotteita on valmiina). 

 
Kioskin avaus 
- Avain löytyy ilmoitetusta paikasta kentän tiloista. Sillä saa kioskin oven munalukon auki. 
- Hae vettä kioskiin. Veden kioskiin saa pukuhuonerakennuksen ulkoseinän hanasta. Kanisterit löytyvät 

kioskista. 
- Laita kahvi heti tippumaan (Kahvin pitää olla valmista ennen kuin ensimmäiset saapuu kentälle) 
- Seuran edustaja hoitaa pohjakassan kioskiin (Kioskissa myös maksupääte korttimaksuille) 
- Pohjakassasta voi ottaa rahan kahvimaidolle / muulle tarpeelliselle. Käy lähikaupassa hakemassa ja 

PALAUTA KUITTI OSTOKSESTA POHJAKASSAAN! 
- Kioskista löytyy avain, jolla saa kioskin myyntiluukut auki. Avaa myyntiluukut. 
- Kioskissa on seuran ostamat vakiotuotteet (kahvi, tee, limut, tripit, makeiset ja fanituotteet) 
 
Kioskissa toimiminen 
- Pidä huoli, että myyntituotteita on koko tapahtuman ajan esillä, jos jokin tuote loppuu niin arvioi 

kannattaako täydennystä enää hakea kaupasta lisää. 
- Kioskissa selkeät ohjeet korttimaksupäätteen käytölle. Pidä maksupääte kytkettynä verkkovirtaan. 
- Pidä kahvipannu koko ajan ladattuna ja myyntitermari täytenä. 
- Kioskista myydään seuran hinnaston mukaan. Tuotteet ovat seuran ostamia ja niille on laskettu kate. 
- Ilmaiseen kahviin ovat oikeutettuja kioskivuorolaiset. Kaikki muut ovat velvollisia maksamaan kahvista. 

Toven toimihenkilöt saavat kahvista ja teestä 50% alennuksen. 
- Tyhjät ja siistit pantilliset juomapullot ja –tölkit otetaan vastaan tikkaripalkkaa (0,10€) vastaan. Niistä ei 

makseta rahaa. 
- Älä koskaan jätä kioskia auki ilman myyjää. 

Kioskin sulkeminen 

- Kioski suljetaan vasta, kun tapahtuma on päättynyt. 
- Pese käyttämäsi astiat pukuhuoneessa (kahvipannu ja mahdolliset ottimet) 
- Pyyhi pöydät ja myyntitasot 
- Vie roskapussit kentän isoon roskikseen (Veikko Lehti käy tyhjentämässä sen kahden viikon välein) 
- Toimi pohjakassan kanssa annettuin ohjein 
- Sammuta valot, sulje myyntiluukut ja jätä myyntiluukkujen avain kioskin hyllylle. 
- Sulje kioskin ovi munalukolla ja vie avain takaisin paikalleen. 

Muuta huomioitavaa 

- Kioskin tapahtuman tuotto jaetaan joukkueelle 10% ja seuralle 90%. (Tuotteet ovat seuran ostamia, 
mutta joukkue saa kerättyä varoja pitämällä kioskin avoinna omissa tapahtumissaan.) 
 
Kioski on meidän yhteinen juttu, joka tuo lisäarvoa jokaisen joukkueen tapahtumaan. Kioskin tuotot 
ovat tärkeitä junioritoimintamme kulujen kattamiseen. Pidetään yhdessä huolta kioskistamme ja sen 
tuomista mahdollisuuksista. 


