SEURAKUNNAN KEITTIÖ- JA LEIRIKESKUSTOIMINNAN JOHTOSÄÄNTÖ
Hyväksytty kirkkoneuvostossa 25.11.2014 § 247

SEURAKUNNAN KEITTIÖ- JA LEIRIKESKUSTOIMINNAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET
1§

Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston alaisena toimii seurakunnan keittiö- ja leirikeskustoiminnan
työmuoto.
Työmuodon tehtävä on yhtenäisesti hoitaa keittiötoimintaa seurakuntakeskuksessa ja
leirikeskustoimintaa seurakunnan leirikeskuksessa. Työmuoto vastaa ruokailu- ja kahvituspalveluiden
sekä seurakuntakeskuksen työpaikkaruokailun ja Leiriniemen leirikeskuspalveluiden tarjoamisesta
kapasiteettinsa, toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteiden ja määrärahojen rajoissa.

2§

Keittiö- ja leirikeskustoiminnan tavoitteena on 1 §:n lisäksi
- joustava asiakaslähtöinen palvelu,
- toiminnan hyvä ja taloudellinen hoitaminen,
- tilojen ja toimintojen markkinointi hyvän käyttöasteen saamiseksi
- olla mukana kehittämässä seurakunnan toimintaa yhteistyössä muiden työmuotojen ja
vapaaehtoisten kanssa keittiöpalveluiden ja leirikeskuspalveluiden osalta.

RUOKAPALVELUVASTAAVA
3§

Ruokapalveluvastaavan ottaa virkaan kirkkoneuvosto. Ruokapalveluvastaava on keittiö- ja
leirikeskustoiminnan johtava viranhaltija ja työmuodon henkilökunnan lähiesimies. Talousjohtaja on
ruokapalveluvastaavan esimies.

4§

Ruokapalveluvastaavan kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva keittiöalan
ammattikorkeakoulututkinto (restonomi), muu keittiöalan työnjohdollinen koulutus ja riittävä
käytännön kokemus virkaan kuuluvien tehtävien hoidossa.

5§

Ruokapalveluvastaavan tehtävät ovat seuraavat:
Asiakaspalvelu
- yhteistyö sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa
- tarjousten tekeminen asiakkaille
- vastuu koko työmuodon joustavasta ja asiakaslähtöisestä palvelusta
Lähiesimiestehtävät
- palkata tarvittava määräaikainen henkilökunta
- vastuu työvuorosuunnittelusta
- vastuu henkilökunnan perehdyttämisestä ja työnjohdosta
- laatia työmuodon talousarvion, hyväksyä laskut ja vastata hankinnoista
- laatia tehtäväalueidensa toimintakertomukset
Keittiötehtävät
- ylläpitää omavalvontasuunnitelmia ja seurata niiden toteutumista
- vastuu ruoka-aineiden ja keittiötarvikkeiden tilauksista
- osallistua ruoka- ja kahvituspalveluiden suunnitteluun ja toteutukseen

Siisteys ja huolto
- vastuu seurakuntatalon ja Leiriniemen valmistuskeittiöiden ja Vanhankirkon sekä Kirkonkulman
jakelukeittiöiden siisteydestä
- seurata kiinteistön kuntoa ja raportoida huolto- ja korjaustarpeista
- työmuodon tekstiilihuollosta vastaaminen
- vastata kalustosta ja välineistöstä sekä niiden inventaareista
Muut tehtävät
- huolehtia tehtäväalueidensa tiedottamisesta
- huolehtia muista esimiehen antamista tehtävistä.
KEITTIÖ- JA LEIRIKESKUSTOIMINNAN MUU HENKILÖKUNTA
6§

Seurakuntakeskuksen keittiössä ja Leiriniemessä työskentelee tarpeellinen määrä muuta
henkilökuntaa sen mukaan, kuinka kirkkovaltuusto on perustanut virkoja tai osoittanut määrärahoja
toimia varten. Vakituisen muun henkilökunnan ottaa ja irtisanoo kirkkoneuvosto, jollei asiaa ole
määrätty muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle. Määräaikaisen henkilökunnan ottaa ja irtisanoo
ruokapalveluvastaava.

7§

Seurakuntakeskuksen keittiön muun henkilökunnan työnkuvat ovat seuraavat:
RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄT
Ruokapalvelutyöntekijän lähiesimies on ruokapalveluvastaava. Kelpoisuusvaatimuksena on
cateringalan koulutus, keittäjän, laitoskeittäjän, kokin tutkinto tai riittävä työkokemus keittiöalalta.
Ruokapalvelutyöntekijän tehtävät ovat:
- ruoka- ja kahvituspalveluiden suunnittelu ja toteutus
- yhteistyö asiakkaiden kanssa
- omavalvontasuunnitelman toteuttaminen
- Seurakuntatalon, Vanhankirkon ja Kirkonkulman keittiöiden ja Leiriniemen siisteydestä
huolehtiminen
- tekstiilihuolto
- inventaario
- toimia ruokapalveluvastaavan sijaisena tämän vapaapäivien ja lomien aikana
loma/sijaisuuspäätöksen mukaisesti
- huolehtia muista esimiehen antamista tehtävistä.

VOIMAANTULO
8§

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2015 ja sillä kumotaan kirkkoneuvoston 11.9.2012
§ 233 hyväksymä seurakuntakeskuksen keittiön johtosääntö ja kirkkoneuvoston 31.3.2008 §
70 hyväksymä leirikeskustoiminnan johtosääntö.
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