LAITASAAREN SEUROJENTALO - SIIVOUSOHJE
 Jos siivouksessa havaitaan puutteita, omistajaseurat tilaavat talolle
siivousyrittäjän ja kulut veloitetaan vuokraajalta!
Huomioi hygienia!!!
 Keittiön siivouksessa käytetään vain keittiössä olevia siivousvälineitä – ei
siivoushuoneesta tuotuja! Keittiössä olevia siivousvälineitä ei saa viedä muualle!
SALI & NÄYTTÄMÖ
o ylimääräiset kalusteet pois salista (oranssit muovituolit aittaan, puujakkaroista osa aittaan
pinottuina ja kahvilan pöytien telineisiin), sisälle saliin jätetään uudet tuolit sekä uudet,
säätöjalalliset pöydät ja vauvojen syöttötuolit
o ensin siivotaan salin perä ja sinne kasataan pöydät ja tuolit päällekkäin (kalusteet, joissa on
likaa pyyhitään kostealla)
o lattiat lakaistaan hyvin ja pyyhitään kostealla – Huomioi hygienia!!!
o kaikki koristeet pois, ei nauloja seiniin, taulut paikoilleen
o ikkunoiden alaosat tarkistetaan, pahimmat kädenjäljet ja nenänkuvat pyyhitään
o verhojen ripustus ja asettelu tarkistetaan – etenkin jos on käytetty omia verhoja
o kaikki talolle tuodut tavarat viedään pois (koristeet, kukat, muoviset säilytysastiat, lasiset
purkit ym.)
o tarkista että kaikki ikkunat on suljettu
o lämpöpattereita ei pidetä päällä kesäisin missään huoneissa
ETEISTILAT
o lattiat lakaistaan ja pyyhitään kostealla – Huomioi hygienia!!!
o tarvittaessa matot viedään ulos ja ravistellaan, yleensä imurointi riittää
o ei nauloja seiniin, taulut paikoilleen, koristeet pois
o tarkista naulakot ja hattuhyllyt ettei niihin unohdu tavaroita
o jos lippua on käytetty sadesäällä, on se kuivattava kunnolla ettei homehdu, sitten
laskostetaan siististi omaan laatikkoonsa (hattuhyllyllä), lipun voi kuivattaa esim. naulakon
päälle väljästi ripustettuna
o eteistiloissa olevat roskakorit tyhjennetään ja niihin laitetaan tyhjät roskapussit/-säkit
o tarkista että kaikki ikkunat on suljettu
o takkaan ei saa laittaa roskia eikä sitä saa sytyttää – takassa ei ole piippua!
WC-tilat & suihku & siivoushuone
o roskakorit tyhjennetään ja niihin laitetaan tyhjät roskapussit
o wc-istuimet (yht. 3 kpl) pestään, sekä wc-harjalla sisältä että pyyhitään luutulla ulkopuolelta,
huom! muista istuinrenkaan alapuoli!
o lavuaarit pyyhitään puhtaiksi
o lattiat lakaistaan ja luututaan – Huomioi hygienia!!!
o palasaippuoita ei saa jättää lavuaarien reunoille
o suihkuhuoneen ja sen yhteydessä olevan siivoushuoneen lattiat luututaan
o siivoushuoneen kaappeihin siivousvälineet ja pesuaineet järjestykseen
o luutut ja pyyhkeet huuhdellaan hyvin ja laitetaan kuivumaan
o tarkista että kaikki ikkunat on suljettu
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KEITTIÖ & APUKEITTIÖ
o keittiötilojen siivous on erityisen tärkeää – siellä on tapahtunut eniten laiminlyöntejä!
o kaikki käytetyt astiat, ruokailuvälineet, kattilat, termospullot jne. pestään ja laitetaan
kaappeihin/hyllyihin/laatikoihin omille paikoilleen
o kiertoilmauuni pestään, samoin siinä käytetyt pellit, luukku jätetään auki
o liesi ja leivinuuni siivotaan, uuni pyyhitään myös sisältä, samoin käytetyt pellit
o astianpesukoneesta siivotaan pois mahdolliset ruuantähteet jne.
o kylmälaitteet (jääkaappi, viileäkaappi, pakastimet) tyhjennetään, virrat kytketään pois ja
kaappien hyllyt pyyhitään kostealla – ovet jätetään auki jotta kaapit tuulettuvat
o kaikki talolle tuodut ruokatavarat ja jäännösruuat viedään pois vuokraajan omissa
astioissa, talon astioita ei saa ottaa, ei edes lainata !!
o tyhjiä säilykepurkkeja, lasipurkkeja, muovirasioita, -sankoja ei jätetä talolle
o keittiötiloissa olevat roskakorit tyhjennetään ja niihin laitetaan tyhjät roskapussit
o kippikattilat pestää ja huuhdellaan huolellisesti
o kaikki tasot (laskutasot, apupöydät, tiskipöydät, pakastimen kansi jne.) pyyhitään kostealla
o lattiat lakaistaan, apukeittiön lattia pyyhitään kostealla – Huomioi hygienia!!!
o keittiön lattia pestään veden, pesuaineen ja tarkoitukseen hankitun muovisen lattiaharjan
avulla kauttaaltaan (ei vain keskilattia!), pesu- ja huuhteluvedet vedetään lattiassa olevaan
viemäriin lastalla
o tarkista että kaikki ikkunat on suljettu
KAHVIO
o kupit, asetit ja leipälautaset kaappiin
o kahvinkeittimen kannut pestään ja valutetaan kuiviksi
o kahvinkeittimen levyt pyyhitään kostealla, samoin muutkin roiskeet
o omat servetit, sokerit, kahvit ym. viedään pois
o jos lasikaapissa on pidetty jotakin, hyllyt pyyhitään kostealla
o kaikki koristeet pois, ei nauloja seiniin, taulut ym. paikoilleen
o verhojen ripustus ja asettelu tarkistetaan – etenkin jos on käytetty omia verhoja
o kaikki tasot ja pöytäpinnat pyyhitään kostealla
o lattiat lakaistaan, kahvion lattia pyyhitään kostealla – Huomioi hygienia!!!
o tarkista että kaikki ikkunat on suljettu
o vedet suljetaan lopuksi (ks. talokirja)
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PIHA-ALUEET
o kaikki koristeet pois, mitään ei heitellä esim. rantapenkereelle
o jos koristeina on ollut koivuja tms. niitä ei saa jättää talon alueelle vaan ne on kuljetettava
pois
o kaikki puiset ym. rakennelmat mitä vuokraaja on tuonut mukanaan viedään pois
o tupakoitsijoille on olemassa 2 rautaista jalallista tuhkakuppia, ne tyhjennetään roskasäiliöön
o pihalle nakellut tupakantumpit, karamellipaperit yms. kerätään roskiin
o rakennusten ulkoseiniin ei saa naulata mitään
o kaikki roskat roskasäiliöön (sekajäte) – jos roskat eivät mahdu säiliöön veloitetaan
lisämaksu!
o lasit, muovit, kartongit yms. niille kuuluviin keräys-/kierrätyspisteisiin (on useampia kunnan
alueella – lähin 1 km päässä Rantatietä Ouluun päin)
RANTASAUNA
o lauteet huuhdellaan, vedet tyhjennetään vadeista/sankoista
o saunan ja pesuhuoneen lattiat huuhdellaan ja vedetään lastalla kuivaksi
o takkahuoneen lattia lakaistaan (ja tarvittaessa luututaan)
o omat pesuaineet ym. tarvikkeet viedään pois
o roskat joko poltetaan tai viedään sekajäteastiaan
o sulje hormipellit
o tarkista että kaikki ikkunat on suljettu

