Osakuntabaari aukeaa syyskuussa – opiskelijalounaan hintoihin muutoksia
Hämäläis-Osakunnan Osakuntabaari palvelee asiakkaita 2.9.2020 alkaen arkisin klo 11-15.
Syksyn alku tuo mukanaan muutoksia opiskelijalounaan hintoihin ja ohjeistuksia turvalliseen
asiointiin vallitsevassa poikkeustilanteessa.
Tarkistamme opiskelijahintaisten lounaiden hintoja, uudet hinnat astuvat voimaan 2.9.2020.
Uusi hinta opiskelijoille on 3,00€. Syyskuusta alkaen otamme vastaan vain korttimaksuja.
Maksuvälineenä käyvät yleisimmät maksukortit.
Ruokalistat ovat esillä sekä nettisivuillamme että ravintolassa. Vallitsevassa tilanteessa
ruokailijamäärät saattavat vaihdella tavanomaista enemmän ja ruokalistaan saattaa tulla
muutoksia ennalta ilmoitettuun.

Turvallinen asiointi Osakuntabaarissa
Meille asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on erittäin tärkeää. Olemme seuraavin
toimenpitein huolehtineet siitä, että sinun asiointisi ravintolassamme sujuisi
mahdollisimman turvallisesti.
Asiointi ravintolassa
- Tervetuloa terveenä – pysythän kotona, mikäli sinulla on koronaan viittaavia oireita
(yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet, päänsärky).
- Huolehdithan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.
- Muista turvavälit. Pidäthän riittävän etäisyyden toisiin asiakkaisiin ja
henkilökuntaamme.
- Ruokalistat ovat esillä sekä nettisivuillamme että ravintolassa.
- Otamme vastaan vain korttimaksuja. Maksupäätettä puhdistetaan ja desinfioidaan
tehostetusti.
- Käsidesiä on asiakkaiden saatavilla eteistilassa ja kassoilla. Tilasta löytyy
käsienpesumahdollisuus.
- Koko henkilökuntamme käyttää kertakäyttöisiä suojakäsineitä. Tarjoiluottimet
vaihdetaan useasti päivän aikana.
- Linjastoa, pöytiä sekä ovenkahvoja pyyhitään tehostetusti desinfioivalla pesuaineella.
- Mikäli ruuan nauttiminen ravintolassa askarruttaa, voit ostaa meiltä lounasannoksesi
mukaan.
Seuraamme tarkasti koronavirustilanteen kehittymistä ja viranomaisohjeistuksia
pandemiaan liittyen.

Muutoksia opiskelijalounaiden hintaan
Valtioneuvoston toukokuussa antama asetus opiskelija-aterioiden enimmäishintojen
korottamisesta mahdollistaa hintojen korottamisen säädettyjen rajojen puitteissa 1.8.2020
alkaen. Ateriakohtaisen tuen määrä ravintoloille ei muutu.
Ateriatuen edellisestä korotuksesta on kulunut yli kahdeksan vuotta. Opiskelijalounaan
tiukka hintaraami ja kokonaiskustannusten hintakehitys on aiheuttanut Osakuntabaarille
hinnankorotuspainetta jo useiden vuosien ajan. Jotta Osakuntabaari voi varmistaa
laadukkaiden opiskelijalounaiden tarjoamisen myös jatkossa, tarkistamme
opiskelijahintaisten lounaiden hintoja. Uudet hinnat astuvat voimaan 2.9. alkaen.
Muiden asiakkaiden maksamiin hintoihin ei tule korotuksia, sillä näitä hintoja on tarkistettu
edellisen kerran loppuvuodesta 2019 / alkuvuodesta 2020.
Uudet lounashinnat 2.9.2020 alkaen:
Opiskelija 3,00€
Jatko-opiskelija 5,50€
Muut 8,50€
Jälkiruoka 1,30€
Kahvi 1,00 €
Osakuntakahvi 0,50€

