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SUURTEOLLISUUSPUISTON RAVINTOLATOIMIKUNTA
Aika

maanantai 5.11.2018 klo 13.00 – 13.40

Paikka

HAR Liekki

Läsnä

Eeva Lindgren/BOHA, Maria Törmä/BOHA, Maarit Gratschew/BOHA, Jarmo
Hämäläinen/BOHA, Marita Salmio/BOHA, Taina Toiva/Fazer, Johanna Rantamäki/Fazer, Mikko Nurmi Insta, Kaija Myllynen-Peltonen/NNH, Joni Järvinen/Valtasiirto

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00
2. Edellisen kokouksen muistio
Käytiin läpi edellisen kokouksen 5.9.2018 muistio ja siihen kirjatut kehityskohteet
3. Asiakkaan terveiset automaattiruokailun osalta (Vuorotyöntekijöiden edustajat)
Joni Järvinen
 automaatit usein iltavuorossa tyhjiä
 sulaton 1. automaatti rikki
 maksalaatikko liian kallista, 3,00€
 kolme päivää vanhaa Reissumiestä myynnissä
 pannaria ja hilloa + kermavaahtoa toivotaan, samoin myös voipuuroa
Jarmo Hämäläinen
 ruoka hyvää
 siisteys hyvää
4. Asiakkaan terveiset muiden ruokailuun liittyvien asioiden osalta (Toimikunnan jäsenet)
Kaija Myllynen-Peltonen
 kermavaahtoa toivotaan vaniljavaahdon sijaan
 lohta toivotaan eri muodoissa ja useammin
 1.10 broilerimetsäsienipastassa ei juurikaan sieniä mukana
 Kievin kana aina hyvää, samoin kaikki piirakat
 päivällä myymättä jääneiden ruokien myynti hyvä juttu
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Mikko Nurmi
 vaniljavaahto pettymys, jos listalla luvattu kermavaahtoa
 lohta saisi olla useammin
 sämpylät olleet hyviä
 ruoka kaiken kaikkiaan hyvää
Marita Salmio
 ei mitään negatiivista sanottavaa
Maarit Gratschew
 teemapäivistä pidetty kovasti, sirkkaleipä ja esim. pienet oluttölkit olleet
tykättyjä
 leivät hyviä
 ruoka pääsääntöisesti oikein hyvää
5. Saatujen palautteiden läpikäynti
Käytiin läpi Amican saadut palautteet. Liite 1.
6. Ravintolanpitäjän puheenvuoro ja meneillään olevat kehityshankkeet (AMICA)
Kehityshankkeet:





Take Away-ruoan mainostaminen toiminut hyvin, huoltolasta ei juurikaan
mene, muualta kyllä
sulaton automaateista viety jälkiruokia
tarjoilutilausten maitojen merkkaus, laktoositon, ei laktoositon
automaatteja yritetty kehittää, hävikki suurta

7. Muut asiat



tutustumisvierailu Amican toiseen yksikköön esim. Uusikaupunki Heli
selvittää asiaa.
Fazerin vierailukeskuskäynti mahdollisesti syksyllä?

8. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous maanantai 14.1.2019 klo 13.00 / Potretti
9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40

Kampanjat
T2 2018 Suurteollisuuspuisto 5.11.2018
Ravintolatoimikunta,
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Agenda
• Asiakaspalautteet
• Turvallisuus
• Teemat ja tapahtumat tulevalle kaudelle
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ASIAKASPALAUTTEET
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Sähköpostipalautteet
•

meillä on tilaisuuksia, mihin Amica toimittaa tarjoilut. Huomioni kiinnitti aikanaan se, että Amica tarjoilee
kahvimaidon lähes aina ns. tavallisena maitona. Nykyään jo aika moni paikka tarjoilee pelkästään
laktoosittomana tai vähälaktoosisena. Olisiko mahdollista, että Amican kanssa tehtäisiin diilin tarkennus niin,
että kahvimaito tarjoillaan esim. aina laktoosittomana tai vähälaktoosisena tai ainakin toimitetaan aina
vaihtoehto. Nyt jää aina palaverikahvit juomatta, kun ei vatsa kestä. Jos haluttaisiin toimia niin kuin monessa
paikassa, niin tarjoiluissa ilmoitetaan mitä ne sisältävät. Esim. kakuista ja herkuista ei tiedä ovatko
”tavallisia” vai mitä ovat. Nehän voisivat olla ihan teetettyjä kylttejä Laktoositon, Sisältää pähkinää,
Vähälaktoosinen, Kasvis, Vege jne. yleisimmät. Kun tässä nyt kirjoittelen, niin jälkiruoka on usein tavallista
(ei hyla). Sekin vähän ihmetyttää. Kaupungille kun menet lounaalle, niin kauan saa etsiä paikkaa, missä
jälkiruokaa ei voisi syödä. Esim. pannarin saa vähälaktoosisena, mutta kermavaahtoa ei siihen päälle sitten
saakaan L. Voisiko noiden automaatista saatavien hampurilaisten pilaamisen kananmunalla lopettaa? Jos
kananmuna kuuluisi hampurilaiseen, niitä saisi ehkä jostakin ravintolasta. En vain vielä ole törmännyt
ravintolaan joka tarjoaa kananmunahampurilaista. Tehkää useammin vaikka omeletteja tai munakasta...

•

Kasvisruuat on olleet tosi hyviä viime aikoina! Edelleen niitä joutuu pyytämään tiskin alta, mikä on huono
järjestely. Jono seisoo kun odottelee, että joku ehtisi tulla kaivamaan ruokia esiin. Onko resurssit ihan
kohdillaan? Toinen juttu: kasvisruuat eivät voi vaan loppua kesken. Näin on käynyt muutamia kertoja.
Homma ei vaan toimi niin että ok, kasvisruoka on loppu, otetaanpa tuota lihapataa. Menekki on aika ennelta
arvattavaa: ohukaisia, piirakoita/pizzaa, lasagnea jne kuluu, koska niitä ottavat sekasyöjätkin. Kaikki mikä on
nimetty ympäripyöreästi "kasvispasta", "quornpata" tai "tofuwokki", eivät houkuttele. Ruokien nimillä on
väliä. Kiitos hyvästä palvelusta - henkilökunta on ystävällistä.
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Sähköpostipalautteet
•

25.9.kasvislounaan nokkosletut eivät ole laktoosittomia tai vähälaktoosisia, mutta niiden täytteenä tarjoiltu
raejuusto on. Eihän tässä ole mitään järkeä!

•

9.10 puutteellinen tarjoilu Hei,huoltolan ruokalasta puuttui kasvislounaaksi merkitty hummus tiistaina 9.10.
Kasvislounaalla tuntuisi olevan liiankin usein puutteita listalla luvatuista lisukkeista, kuten kastikkeista tmv.
Hyvänä palautteena haluan kiittää nykyään usein tarjottavista uunijuureksista. Useimmiten kypsyys on
sopiva, on käytetty yrttejäkin. Hienoa!
Välillä sitten on näitä peruspakasteita, pikkumaissia/kukkakaali jne. mitkä ovat täysin ylikypsää ja vetistä
mössöä ilman mausteita. Useimmien ne tarjoillaan vielä hiukan kylmänä.

•

"Härkis"lasagne oli kyllä hyvää, mutta ei se ollut härkistä nähnytkään, vaan siinä oli jotakin bulguria tai
coucousta tai jotakin vastaavaa "härkiksenä". Eipä tuo muuten haittaisi, mutta kyllä sentään pääruoka-aine
pitäisi tunnistaa kokin. Minkälainen palaute tulisi, jos uunimakkarana tarjoiltaisiin vaikkapa uuniperunaa?
Vähän tarkkuutta menuun ja ainesosaluetteloon, kiitos.

•

Kasvisruuat ovat olleet hyviä viime aikoina ja ne ovat olleet helposti saatavilla. Jos eivät ole mahtuneet
tarjolle, niin henkilökunta on niitä mainostanut. Henkilökunta on ollut myös tosi ystävällistä :)

•

17.10 Tänään oli aivan huippuruuat!!! Munapekonirulla oli miellyttävä yllätys, kuten porkkanalätyt! Ja kuten
aina kaikki oli siistiä kuten olisimme olleet päivän tärkeimmät/ensimmäiset asiakkaat! Hienoa työtä!
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Palautteet huoltolasta
•

3.9 ruoka oli hyvää

•

4.9 ruoka oli herkullista

•

11.9 kolja todella erikoisen hyvää

•

11.9 lehtikaalisipsit kiva uutuus

•

12.9 voipuuro on erittäin hyvää ja onnistunutta

•

14.9 possupihvit oli hyvää, arvosanat 9,5 ja 10

•

17.9 tosi hyvää ruokaa, rahka oli hyvää

•

18.9 kaalilaatikko tosi hyvää, broilerkastike oli hyvää

•

20.9 mitä ihmettä pannarille oli tapahtunut, väri oli erikoinen

•

25.9 miksei voi olla kunnon kastiketta braatvursteille, pelkkä majoneesi on vähän huono

•

26.9 silakkapihvit tosi hyviä
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Palautteet huoltolasta
•

27.9 makaroonilaatikko tosi mehukasta

•

5.10 tosi hyvää ruokaa tarjolla, kiitos

•

8.10 ruoka sairaan hyvää

•

8.10 hienoa kun kastike on erilaista eikä aina samaa perusruskeeta

•

11.10 kebablihakastike hyvää

•

12.10 possu tosi mureaa

•

15.10 nyt on hyvin paistetut paistarit

•

19.10 tosi hyvää kuorrutettua broileria

•

24.10 piirakka erinomaisen hyvää

•

25.10 pyttäri erinomaisen hyvää, voisi olla sitä useamminkin
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Palautteet NNH
•

26.9. Tomaatti-vuohenjuustopiirakka oli tosi hyvää! – Lisää piirakoita listalle!

•

16.10. Rapeat kalapalat ja paistinperunat hyviä.
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TURVALLISUUS
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Meidän ravintolan turvallisuuslupaukset
-Käytän tarvittavia suojavarusteita, Jenna
-Kerron työkavereille kun käytän dippiä, Kaisa
-En jätä tavaroita kulkuväylille lojumaan, Maria
-Työssäni minä teen töitäni, en keksi muita juttuja, Viktoria
-Käytän työssäni turvallisia laitteita ja menetelmiä, Anssi

-Huolehdin oikeista ruuan tarjoilulämpötiloista, Krista
-Käytän viiltosuojahanskaa, Päivi
-Autan työkaveria aina nostamaan raskaita tavaroita ym, Johanna
-Käytän viiltosuojahanskaa aina, Maria
-Käytän työturvakenkiä, Merje

Päivämäärä 2.10.2018

Turvallisuus on välittämistä
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TEEMAT JA TAPAHTUMAT
TULEVALLE KAUDELLE
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Teemat
Marraskuu
Uusi kokouskahvituslista
7.11 Meksikko teema – lounasteema
Joulukuu

5.12. Joulupuuro
12.12. Joululounas
20.-21.12. Joulu take away

RUOKATEEMAT
2018

Huoltolan viikkoteemat ja tarjoukset jatkuvat!
5.-9.11. Smoothie & ruisleipä 4,20 €
12.-16.11. Lihapullaranskalaiset 4,00 €
19.- 23.11. Kahvi & Berry bon munkki 3,70 €
26.-30.11 Lihapiirakka 4,22 €
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