TERVETULOA
JAKOAVUKSI!
Apusi on tärkeää, koska
toimintamme perustuu
vapaaehtoisuuteen.
Aloita ottamalla itsellesi nimilappu ja
merkitsemällä itsesi läsnäolevaksi.
Ilmoittaudu sitten jakovastaavalle,
jonka tunnistat vihreästä nimilapusta.
Lähtiessä ilmoita lähdöstäsi, ja muista
palauttaa nimilappu.
KIITOS!
P.S. keittiössä on tarjolla teetä ja
kahvia

TEHTÄVÄT ENNEN
JAON AUKEAMISTA

n. klo
10~13

1. Pöydät ja penkit järjestetään seiniä

vasten

2. Tuottajien nimilaput sekä muut kyltit paikoilleen
3. Kuitteihin merkitään päivän hinnat, yhtä suuremmat kappalemäärät ja koot sekä erikoisemmat
tuotteet
4. Saapuvat tuotteet asetellaan pöydille. Tarkistetaan, että tuotteita on yhtä paljon kuin mitä
tuottajan kuitissa on. Lopuksi tarkistetaan, että
määrä vastaa sitä, mitä on tilattu.
5. Kananmunat kennoihin 5 ja 10 kpl erissä
6. Lihojen hinnat lasketaan ja merkitään tuotteisiin
7. Kylmätuotteet joko toimiston pakastimeen tai
salin kylmiöön — merkitse tuotteiden sijainnit
8. Puuttuvat tuotteet listataan ilmoitustaululle
9. Ylimääräisiin tuotteisiin laitetaan hintalaput
ja viedään toimiston myyntihyllyyn

TEHTÄVÄT
JAON AUETTUA

n. klo
13~17

1. Ota vastaan hakijoita. Auta tilauksen keräämisessä
ja tarkistamisessa.
2. Mikäli jotain tuotetta ei ole, yliviivaa se kuitista.
Puuttuvat tuotteet on listattu seinälle/taululle.
3. Ohjaa lopuksi tilaaja kassalle, jossa lasketaan
laskun loppusumma.
4. Kerää suuria tilauksia valmiiksi esim. pahvilaatikoihin odottamaan hakijaa (ei kylmätuotteita).
Merkitse kuittiin, mihin tilaus on kerätty. Lisäksi
merkitse tilaajan nimi koottujen tavaroiden
viereen selvästi, esimerkiksi teipillä.

LOPUKSI
1. Pöydät ja penkit siisteiksi ja paikoilleen
2. Laput ja kyltit pois seiniltä, roskat pois
3. Luomupiirin tavarat toimistoon
4. Lattian lakaisu ja pesu tarvittaessa
5. Ylimääräisten tuotteiden
laskenta

KERÄTESSÄ MUISTA
TARKISTAA, ETTÄ
√ Tuottaja on oikea
Esimerkiksi viljatuotteita ja juureksia tulee usealta
tuottajalta. Tuottajan näkee kuitissa olevasta IDkoodista (esim. 5 –1 on Suvannon tuote).

√ Tuote on oikea
Esimerkiksi perunoita on useita lajikkeita ja joskus
myös eri laatuluokkia. Nämä tiedot näkyvät kuitista.

√ Kappalemäärä on oikein
√ Koko on oikein
Samaa tuotetta voi olla eri kokoja.

√ Puuttuvat hinnat on merkitty
Joidenkin tuoretuotteiden hinnat puuttuvat kuitista.
Nämä tulee lisätä kuittiin tuotteita kerättäessä.

KIITOS!

