
AiKa-tAuLu 04.05.22 KlO 15.30-20.30 
DESIGN FORUM FINLAND AWARDS 

PALVELUHENKILÖKUNTA: Nina, Mea, Veera & Katarina 

Olen jakanut hieman työtehtäviä mutta autamme toki toinen toisiamme jos tuntuu että omat kädet ovat 
vapaana=) 

15:30 Tavataan sisääntuloaulassa (Aleksanterinkatu 13) 
15.30-15:50 Briiffi tapahtumasta ja työtehtävistä illan aikana 
15:50-16:45 Vesikannujen täyttö (Nina); rekvisiitta pöydälle mm menukortit, käyntikortit (Nina) 
kuohuviinilasien ja vesilasien asettaminen pitkälle vihreälle pöydälle (Veera & Nina kun vapautuu); 
kokkaripalojen koristelu ja asettaminen tarjoiluvadeille (Mea & Katarina); servietit tarjottimille (Nina/
Veera) 
16:45-17:00 Kuohuviinin kaataminen laseihin, alkuun 70-90 x lasia (Veera); alkoholittoman juoman 
kaataminen laseihin 10 x lasia (Mea tai Katarina) 
17:00 Vieraat saapuvat (100 henkilöä, voi olla vähemmän). Kokkaripalat ovat näille henkilöille tarkoitetut. 
17:00-18:30 Vieraat noutavat juomansa ja kokkaripalansa tarjoilupöydältä. Yleiset tehtävät: Lasien,  
kokkaripalojen kippojen ja roskien kerääminen tilasta (Huom. BIO roskis), pöydiltä ja laskutiloilta (Nina & 
Mea); Juomien tarjoilu noutopöydältä & puhtaiden lasien ja pullojen hakeminen takatilasta (Veera & 
Katarina), veden täyttö kannuihin (Nina). Palkintojenjaon yhteydessä asiakas on toivonut, että yksi tarjoilija 
tuo kuohuviinilaseja tarjottimella voittajille. En ole vielä saanut tarkempaa aikaa ja montako lasia pitää 
tuoda. Vahvistunee huomenna paikan päällä. 
18:20 Kuohuviinin kaataminen laseihin, alkuun 70-90 x lasia (Veera); alkoholittoman juoman kaataminen 
laseihin 10 x lasia (Mea tai Katarina) 
18:30 Arviolta 100 lisävierasta saapuu ripotellen. 
18:30-20:30 Vieraat noutavat juomansa tarjoilupöydältä. Yleiset tehtävät: Lasien ja roskien kerääminen 
tilasta (Huom. BIO roskis), pöydiltä ja laskutiloilta (Nina & Mea); Juomien tarjoilu noutopöydältä (Veera & 
Katarina), veden täyttö kannuihin (Nina) 
20:30-> Veeran ja Ninan vuoro päättyy. Katarina & Mea jäävät mahdollisesti ylitöihin riippuen miten paljon 
on vielä siivottavaa. 

Muuta huomioitavaa: 
-Tilassa ei ole keittiötä vaan ainoastaan yksi wc, joka on varattu asiakkaille klo 17-20:30. Vesi haetaan tien 
toisella puolella olevasta keittiöstä. Katarina tuo mukanaan 6 x 5 l vesitonkat, jotka riittävät ainakin alkuun. 
-Otan mukaan isot rosteriset kulhot, jonne tyhjennetään lasien sisältö ennen kuin ne laitetaan takaisin 
koreihin. 
-Meille on varattu oma “cateringtila” joka on tarjoilupöydän läheisyydessä, jossa on meidän tavarat, lasit, 
jääkaappi ja jossa voidaan täyttää vesikannut juhlan aikana. 


