KOUVOLAN
SEURAKUNTAYHTYMÄ

Keittiöpalveluiden ohjeet
Keittiöpalvelut palvelee ensisijaisesti Kouvolan seurakuntayhtymän seurakuntien järjestämissä
tilaisuuksissa, jotka vietetään seurakuntien tiloissa. Seurakuntaemänniltä voi tiedustella myös
yksityistilaisuuksien järjestämistä. Palveluihin sisältyy ruoka- tai kahvitarjoilujen järjestäminen ja
tarjoilu. > Seurakuntaemäntien yhteystiedot
Tarjoilupaketti kokoukseen, koulutukseen tai juhlaan
Keittiöpalvelut toteuttavat myös kokous-, koulutus- ja juhlatarjoiluja. Juhlatarjoilut hinnoitellaan
tilauskohtaisesti. Tarjoilun järjestämistä voi tiedustella suoraan emännältä siitä seurakunnasta, jonka
alueella juhlatila sijaitsee.
Tilojen varaaminen yksityiskäyttöön
Kouvolan seurakuntayhtymän tiloja voi vuokrata myös yksityiskäyttöön.
• Kirkollisten toimitusten eli kasteen, häiden ja hautaan siunaamisen tilavaraukset tehdään
keskusrekisterin kautta.
• Yksityisten perhejuhlien ja tilaisuuksien tilavaraukset hoitaa kyseisen seurakunnan
seurakuntatoimisto.
Yksityiskäyttöön varatun tilan tarjoilua voi tiedustella Kouvolan seurakuntayhtymän keittiöpalveluista,
käyttää pitopalveluyritystä tai hoitaa tarjoilut itse. Pitopalveluyritystä käytettäessä tarjoilujen
järjestäminen on kaikilta osin tilaisuuden järjestäjän ja pitopalveluyrittäjän välinen sopimus. Tällöin
keittiön siisteydestä vastaa omavalvontaperiaatteella kyseinen toimija.
Tilojen käyttö
Tarjoilut voi hoitaa myös itse, jolloin tarjoiluista vastaavalla tai yhdellä mukana olevalla henkilöllä tulee
olla voimassa oleva hygieniapassi. Henkilö kuittaa nimellänsä keittiövastuun. Mikäli tilaisuudessa ei
käytetä pitopalvelua, vaan tarjoilut hoidetaan itse, tulee huomioida seuraavat seikat:
• Tilavuokraan kuuluu vain tilat, astiat ja keittiön käyttö. Tilaaja huolehtii keittiön loppusiivouksen
(ohjeet keittiöissä).
• Keittiöön ja tiloihin on hyvä tutustua sovitusti etukäteen vahtimestarin tai emännän kanssa.
• Kaikki tilaisuudessa tarvittavat tuotteet, servietit, kahvit, suodatinpaperit, sokerit, kukat,
leivonnaiset ym. on tuotava itse. Liinoja on mahdollista vuokrata seurakuntayhtymältä (liinojen
hinta 8 € / kpl, minimi laskutus 20 €). Vain likaiset pesulaan menevät liinat laskutetaan.
Vahtimestari kerää, laskee ja lähettää likaiset liinat pesulaan.
• Valojen sammuttaminen ja ovien sulkeminen jää tilaajan vastuulle. Vahtimestareilla on
hoidettavana useita tilaisuuksia eri rakennuksissa, jolloin hän ei ehdi olemaan paikalla.
Avain luovutetaan tilaisuuden järjestäjälle vain tarvittaessa ja luovutuksesta sovitaan erikseen
vahtimestarin kanssa. Ovet avataan valmiiksi sovitun aikataulun mukaisesti. Vahtimestari kalustaa salin
ennakkoon toivotulla tavalla. Mikäli yhtymän liinat tulevat käyttöön, vahtimestari laittaa myös nämä
valmiiksi pinoon pöydälle. Vahtimestari huolehtii valmiiksi tarvittaessa äänentoiston, videotykin ja
muut välineet tilauksenne mukaisesti. Tilaisuuden päättymisestä ilmoitetaan vahtimestarille, suljetaan
ovet ja sammutetaan valot.

