
Kioskiohjeita  stadionin  peleihin  

 

Yleistä  

• Pääkioskin sisäänmenon oikealla puolella oleva jääkaappipakastin on Mailajunioreiden (MJ-tarra). 

• Peleissä myydään vain Mailajunioreiden omia tuotteita, jotka MJ-tarroilla varustetuissa kaapeissa. 
-kioskissa valmiina juomat, karkit, jäätelöt, makkarat sekä naisten peleissä myös pullat ja 
 maidot  

• Grilli on yhteiskäytössä Kaman kanssa, mutta kaasupullo on oma (Mailajuniorien kaasupullossa on 
MJ:n tarra).  

• MJ:n tavaroille on varattu tilaa kaapeista. 

• Muut kioskin tavarat ja välineet (tarkoittaa kahvinkeittimiä, termoskannuja jne) yhteiskäytössä 
Kaman kanssa eli kaikkia välineitä saa käyttää, vaikka niissä olisi minkä seuran tarra. 

• Lämminvesivaraaja on pieni, joten vältä turhaa lämpöisen veden käyttöä 

• kioskissa ja lipunmyynnissä on käytössä pankkikorttilaite, ohjeet löytyvät kioskikansiosta, suosikaa 
lähimaksua 

• pullonpalautuskarkit (1 karkki/palautuva pullo) löytyy MJ:n kaapista (lätkäliigoja tms) 
 

 
Tärkeää !!! 
 

• käsihygieniasta tulee pitää erityisen hyvää huolta ja sairaana ei saa tulla otteluun tai 
talkoolaiseksi 

• käsidesiä oltava kioskissa sisällä ja tiskillä asiakkaiden käytettäväksi 

• Liiton tuomareille pitää antaa juomia kioskista ilmaiseksi. Majuttarien peleissä pt, st ja 2t ja TYP:n 
peleissä pt ja st ovat liiton tuomareita, muut tuomarit ostavat juomansa itse.  

• Pallotytöille 2 kioskituotetta ilmaiseksi ja talkooväki saa hakea juomia, kahvia, pullaa ja 
makkaraa ilmaiseksi 

• valmentajat ja huoltajat (myös vastustajajoukkueen) saavat hakea kahvia vapaasti 
 
Ennen peliä:             

1. Tule paikalle noin 1 h 15 min ennen. 
 

2. Laske myytävät tuotteet (MJ:n kaapeissa ja jääkaapissa) ja pohjakassa ennen varsinaisen 
myynnin aloittamista.  

-  EI lasketa kuitenkaan jäätelöitä, ettei kylmäketju katkea  
-  merkitse myymäsi jäätelöt muistiin esim. viivoin paperille 
-  rahuri tuo kassan 
 

3.   Laita kahvia heti valmistumaan ja keitä useampi pannullinen termoksiin. 
-käytetään vain moccamastereita (ei isoa keitintä). 
 

4. Kioskin luukun voi avata heti kun kahvia on keitetty ja pohjakassa on valmiina 
 

5. Laita grilli päälle noin 30 min ennen peliä. Grillin pohjalle laitetaan folio, jotta rasva  
saadaan helpommin puhdistetuksi. Jos on vaikeuksia saada grilliä päälle, pyydä 
järjestysmiehiä apuun. Laita muutamia makkaroita heti pelin alkuun. Pidä grillissä 
makkaraa koko ajan ja huolehdi siitä, että tauolla grilli on lähes täynnä kuumia 
makkaroita. Naisten peleissä kulutus voi olla noin 60-100 makkaraa/peli 
 



TYP:n peleissä laske myyntiin tulevat makkarat ja merkitse määrä jääkaapin ovessa 
olevaan listaan. 

 

 5.   Laita MJ:n oma hinnasto esille kioski etupuolelle Kaman hinnaston päälle pelin ajaksi. 
 

Pelin jälkeen: 

1. Laske pohjakassa ja täytä tilityslomakkeelle Mailajunioreiden tilille menevä, ostohintojen 
mukainen summa  (kansiossa on tarkemmat ohjeet). 
 

2.  Siivoa jälkesi ja tiskaa astiat 
- mm. grilli harjataan ja lopuksi siihen vaihdetaan uudet pohjafoliot  
- tyhjennä roskikset ja pese lattia. 

 

3.  Ota hinnastot talteen 
 

4.  JOS jätätte jääkaappiin maitoa, merkitkää avauspäivämäärä ja saako käyttää! 
 

Jos jotain ongelmia, ota yhteys Löytökorven Sannaan puh. 0500 848686 tai kesätyöntekijöihin Jutta 

Kivikangas (pelaa naisten joukkueessa), puh. 050 413 4438, Wilma Viinamäkeen, puh. 045 103 4433 tai 

junioripäällikkö Annika Koivuniemeen, puh. 040 687 6990 

 

Jos huomaat kioskivuoron päätteeksi, että jokin tuote tai tavara on lopussa tai vähissä, niin laitathan 

viestiä Kivikankaan Jutalle numeroon 050 413 4438! 

 

 

  


