
Toimelan käyttöohjeet 
Toimelassa säilytettävät elintarvikkeet 
Toimelassa on yhdistykselle kuuluvia elintarvikkeita erilaisia kokouksia ja yhteisiä tapahtumia varten. 
Kuivakaapeista löytyy yleensä perusmausteita (suola, sokeri jne.), jauhoja sekä kahvia ja teetä. Kylmä- ja 
jääkaapeista voi löytyä kananmunia, rasvaa, maitoa ym. 
 
Jos käyttökelpoisia elintarvikkeita jää tapahtumista yli, ne pakastetaan tai säilötään niin, että tarjoaminen 
seuraavassa tilaisuudessa on mahdollista. Seuraava talkoolainen voi hyödyntää yhdistyksen elintarvikkeita 
tarpeen mukaan. Elintarvikkeiden määrä ja laatu käydään läpi yhdessä Toimela-vastaavan kanssa ennen 
talkoita/tapahtumaa – tarvittaessa sovitaan uusien tai lisäelintarvikkeiden hankinnasta. 
 
Jokaisen käyttäjän vastuulla on huolehtia, että kaikki pakkaukset pidetään suljettuina, olivatpa ne missä 
kaapissa tahansa. Jokaisen vastuulla on huolehtia, että kaikki pilaantunut tai nopeasti pilaantuvat 
elintarvikkeet hävitetään asianmukaisesti. 
 
Huom. pakastin! Kerro Toimela-vastaavalle, mitä ja paljonko jätät pakkaseen yhdistyksen tilaisuuksia varten. 
Laita elintarvikkeisiin lappu tai tarra, jos kyseessä esim. laktoositon tai gluteeniton tuote. 

Vuokraajille:  
Jos sinulta jää elintarvikkeita käyttämättä ja haluat lahjoittaa ne yhdistykselle, voit tehdä sen. Muista kertoa 
Toimela-vastaavalle asiasta. Oletus on, että kaikki Toimelassa oleva kuuluu yhdistykselle. Sekaannusten 
välttämiseksi merkitse omat elintarvikkeesi ja astiasi ja vie ne mennessäsi, kun tilaisuutesi päättyy. 
 
Yhdistyksen pöytäliinat ovat käytössä vain yhdistyksen tilaisuuksissa. Tuo omat pöytäliinat, astiapyyhkeet, 
esiliinat, patalaput jne. 
 
Vesi avataan ja suljetaan ulkohanasta. 
 
Toimelan vuokrausaika on aamusta keskiyöhön, ellei toisin sovita. 

Toimelan keittiön varustus 
Toimelasta löytyy matalat ruokalautaset ja ruokailuvälineet n. 70 hengelle. Kahvikuppeja löytyy noin 100 
hengelle ja kakkulautasia n. 50 hengelle. Tarjoiluastiat ovat eriparisia ja niiden kunto vaihtelee. 
 
Toimelassa on pieni kahvinkeitin ja vedenkeitin, sekä muutama termospullo. Omat suodatinpussit ja muut 
oheistarvikkeet (esim. sähkövatkain, tuorekelmut, astianpesuaineet jne.) pitää vuokraajan tuoda itse 
mukanaan. Keittiötilaan tulee lämmin vesi ja siellä on myös sähköhella ja uuni käytettävissä. Toimelassa on 
jääkaappi, kylmäkaappi ja arkkupakastin (niiden täyttöaste voi vaihdella). 
 
Jos jotain puuttuu tai menee rikki, kerro siitä Toimela-vastaavalle. 

Siivous 
Avoimia elintarvikepakkauksia ei saa jättää pöydille, kaappeihin eikä edes kylmäkaappeihin (hajut tarttuvat, 
hiirivaara).  
 
Pyyhi pinnat, erityisesti tarjoilupöydiltä ja keittiöstä. Siivoa jääkaapit ja muut kaapit sekä uuni tarvittaessa. 
Heitä pois pilaantuvat elintarvikkeet ja vie roskat. Lakaise lattia. 
 
Perussääntö on, että Toimela on siivottava samaan kuntoon kuin aloitettaessa sen käyttö.  


