
 

 

RAVINTOLATOIMINNAN TALKOOTEHTÄVÄT 

Ravintolatoiminnan talkootehtävissä on tarjolla jopa 600 talkoovuoroa. Yhden vuoron kesto 

vaihtelee 4-6 tuntiin. Ravintolatoiminnan talkoovuoroja voit valita juhlaravintolasta, 

kenttäkeittiöstä, kahviloista, grillistä, aamiaistarjoilusta, varastotiimistä tai kuljetustiimistä. 

Kaikki ravintolatoiminnan talkoolaisiksi tulevat saavat hyvissä ajoin ennen juhlia kirjalliset ohjeet 

talkootyöstä sekä hygieniaohjeistuksen ja ennen talkoovuoroon tuloa lyhyen perehdytyksen ja 

toimintaohjeet tehtäviin. Talkoolaiset saavat työvuoroon talkoopaidan, huivin ja esiliinan sekä 

ruokalipun.  

 

JUHLARAVINTOLA 

Ruoka-annosten jakaminen ja linjastojen hoitaminen: 

Talkoolainen osallistuu ruuanjakolinjastolla ruoka-annosten jakamiseen ja tarjolla olevien ruokien 

täydentämiseen ja kuljettamiseen. Huolehdit osaltasi linjaston siisteydestä ja omavalvonnasta.  

Juhlaravintolan siistiminen, astia- ja jätehuollon hoitaminen: 

Talkoolainen osallistuu juhlaravintolan pöytien ja lattioiden siistimiseen ja huolehtii roska-

astioiden tyhjentämisestä.  Tehtävään sisältyy myös jakeluastioiden ja välineiden pesusta 

huolehtiminen. 

 

KENTTÄKEITTIÖ 

Talkoolainen osallistuu kahvi- ja teeveden kuumentamiseen kaasukäyttöisillä kenttäkeittimillä ja 

valmistaa kahvin nestemäisestä kahvitiivisteestä kahvitermoksiin.  

 

KAHVILAT 

Talkoolaisen tehtävänä on myydä kahvilassa tarjolla olevia tuotteita: kahvia, teetä, suolaista ja 

makeaa kahvileipää sekä kylmiä juomia. Myyntitehtävien ohella talkoolainen huolehtii kahvilan 

pöytien siisteydestä ja myytävien tuotteiden täydentämisestä ja tarvittaessa myös kahvin 

valmistamisesta. Tehtävään sisältyy joillakin myös rahan ja maksupäätteen käsittelyä.  

 



GRILLI 

Juhla-alueella toimii yksi grilli, jossa on neljä paistopistettä. Talkoolaisen tehtäviin kuuluu 

makkaranpaiston lisäksi myyntitehtävät. Tehtävään sisältyy joillakin myös rahan ja maksupäätteen 

käsittelyä. Talkoolaiset toimivat grillin toiminnasta vastaavan esimiehen opastamana.  

 

AAMIAISTARJOILU 

Perjantai-, lauantai- ja sunnuntaiaamuna tarjotaan aamupalaa Joensuun yhteiskoulun lukiolla. 

Lukion keittiö- ja ravintolatilat ovat toiminnaltaan uudet ja toimivat. Talkoovuorossa työskentelee 

2 talkoolaista ja 2 ammattilaista. Tehtäviin kuuluu aamupalan valmistaminen, tarjolle laittaminen 

ja täydentäminen, sekä astiahuoltoon ja siivoukseen liittyvät tehtävät. 

 

VARASTOTIIMI 

Varastotiimissä työskentelee työvuorossa 4 talkoolaista varastovastaavan opastuksella. 

Työtehtäviin kuuluu saapuvien elintarvikkeiden ja muun materiaalin vastaanottaminen ja siihen 

liittyvät tarkastukset, kylmä- ja kuivavarastojen ylläpito, varastojen puhtaanapitoon ja 

omavalvontaan liittyvät tehtävät ja tavaran luovuttaminen juhla-alueen eri pisteisiin. 

Varastotyöntekijät huolehtivat myyntipisteiden täydentämisestä ennen niiden aukeamista.  

 

KULJETUSTIIMI 

Kuljetustiimissä työskentelee työvuorossa 5 työntekijää kuljetusvastaavan opastuksella. 

Talkoolaiset huolehtivat elintarvikkeiden, kahvilatuotteiden ja muun materiaalin kuljettamisesta 

myyntipisteisiin maitokärryillä. Kuljetustiimillä on käytössään myös pakettiauto elintarvikkeiden, 

ruoka-annosten, astiahuollon ja muun materiaalin nouto- ja vientitehtäviin. 

 

Varaa oma talkoovuorosi netistä vapaaehtoistyo.fi/herattajajuhlat. Voit ilmoittautua 

talkoolaiseksi myös talkookortilla.  

 

Pirjo Ketonen  

Ravintolatoimikunnan puheenjohtaja 

 

Tarvittaessa ota yhteyttä: ketonen.pirjo@gmail.com ja ravintolatoimikunnan talkoovastaava Katja 

Nuuhkarinen,  nuuhkarinen.2022@gmail.com 
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