
 

TYÖOHJEET VIINIJUHLILLE 2022 
 
Yleistä 

 
Jokaiselle tulee oma henkilökuntakortti, joka on esitettävä aina henkilöllisyystodistuksen kanssa tultaessa 

töihin tai konserttiin. Töihin sisääntulo tapahtuu huoltoportista K-kaupan puoleiselta sivulta (Minna 

Canthin katu). Konserttiin tuleminen tapahtuu normaaleista sisääntuloporteista, sitä varten talkoolainen 

saa oman lipun. Pidäthän mielessä, että huoltoportista tultaessa tulet töihin ja promilleraja on 

nolla.   

 

Siivousparakki on keittiön alueella. Parakista löytyvät roskapussit, harjat, mopit, käsineet. Talkoolaisten 

huomioliivit ovat huoltoportin vieressä sijaitsevassa parakissa, jossa on myös järjestyksenvalvojien 

pukutilat, palauta liivit aina seinällä olevaan naulakkoon. Huomioliivit ovat puhtaanapitotyöntekijän 

merkki ja ne on oltava aina päällä vuorossa ollessa.  

 

Opiskelkaa alue (esim. mistä löytyvät ruokateltta, ensiapu ja vessat), jotta osaatte neuvoa, kun asiakkaat 

kysyvät. Talkooväen mehut ja kahvit ovat keittiön takana olevassa viimeisessä parakissa. Samassa 

paikassa voi myös käydä ruokailemassa. Jokainen maksaa ruokansa itse (voi ostaa kojuista makkaraa tai 

muuta syömistä). Ruokailemassa on syytä käydä ennen klo 18 tai klo 21:n jälkeen, jolloin ei ole pahin 

ruuhka-aika. Tarkoitus on kuitenkin huolehtia alueen siisteydestä, eikä viettää aikaa taukotuvassa.  

 

Aamuvuoro I klo 6.-9.00 yksi hlö  

Aamuvuoro II 7.–11.00 2 hlöä 
 

Tori- ja nurmialueiden puhdistus. Kerätään lasitavara lasikontteihin ja kaikki isommat roskat kuten tuopin 

palat, pullot ym. roskat roskiksiin (pahvit ja muovi erikseen). Harja-auto käy joka aamu 7.00 jälkeen 

harjaamassa torin ja pääkäytävän roskat. Täydet roskikset tyhjennetään ja viedään täydet lasikontit 

jätepuristimen viereen keittiön taakse. Lisäksi lakaistaan pää- ja sivulava, sekä imuroidaan ravintolateltta, 

joka on keittiörakennuksen vieressä. Viinikylässä lakaistaan tupien lattian ja kerätään pullot ja roskat 

sekä tyhjennetään roskikset. Myös toimistojen ja backstagen ulkopuoliset alueet siistitään sekä keittiön 

myyntialueen puhdistus erityisesti.  

 

Välivuoro I klo 16.–20.00 2 hlöä 
Välivuoro II klo 17.-21.00 3 hlöä 
 

Ennen porttien aukaisua käydään läpi keittiön myyntialueen edustan ja ruokailuteltan siisteys, 

lakaistaan asfalttialue pienistäkin tupakantumpeista puhtaaksi. Tori- ja nurmialueiden sekä 

viinikylän tarkistus, pääkäytävän siisteys (lehtien haravointi sora käytävältä, jos on). WC-alueen tarkistus, 

paperia käsipyyhetelineisiin ja wc-paperia vessoihin. Tämän jälkeen yleistä siivousta ja partiointia 

alueella.   

 

Iltavuoro klo 21.-00.30, 4–5 hlöä 
 

Esiintyjien aikana partioiminen alueella. Roskien ja pullojen keruuta, täysien roskisten 

tyhjentämistä ja täysien lasikonttien vaihto. Vessojen vieressä olevan terassialueen tarkempi 

puhtaanapito pulloista ja roskista. Alueen sulkemisen jälkeen klo 00.30, keittiön ympäristön ja ison 

ruokateltan puhdistus isommista roskista. Roskien ja pullojen keräys torialueelta. Täysien roskisten 

tyhjentäminen ja täysien lasikonttien vienti keittiön taakse. 

Huom! Vuoro päättyy alueen sulkeutumisen jälkeen, jolloin vielä tehdään viimeiset yleiset siistimiset 

aamuvuoron avuksi. 

 

 
 

Yhteyshenkilöt 
 

Työvuoroista vastaa Maarit Viljakainen 050 306 6889 

Viinijuhla-alueesta vastaa 


