SIIVOUKSEN TARKISTUSLISTA
( Raksita jokaisen työvaiheen jälkeen osio suoritetuksi )
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roskien keräys mm. tölkit, mukit, pullot, tupakantumpit, nuuskat yms.
roiskeiden pyyhintä/pesu seiniltä ja kaiteista
tuhkakuppien tyhjennys ja puhdistus
□
roska-astioiden tyhjennys ja tarvittaessa pesu
Varmista, että poreammeiden kannet ovat paikallaan ja suljettu
pöytäpintojen pyyhintä

WC (Salin puolella 2 ja pukuhuoneessa 1)
□ roskien keräys
□ seinien pyyhintä roiskeista
□ wc- ja pesualtaiden pesu
□ hanojen pyyhintä
□ peilipintojen pesu
□ lattian pesu
Sauna ja pesuhuone
□ Roskien keräys
□ pefletit ja pyyhkeet pyykkikoriin
□ lauteiden ja suihkun seinien ja hanojen pesu (saunan porrasaskelman alla letku huuhtelua varten, hana
vasemmalla puolella porrasaskelman vieressä saunan puolella)
□ lasipintojen pesu
Pukuhuone
□ mattojen imurointi ja tuuletus
□ Roskien keräys
□ pefletit ja pyyhkeet pyykkikoriin
□ seinien pyyhintä roiskeista
□ penkkien pyyhintä
□ lasi ja peilipintojen pesu
□ lattian pesu
Sali
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mattojen, sohvien ja esiintymislavan imurointi ja tuuletus
Roskien keräys
biljardipöydän tarkastus mm. kolmio ja pallot
seinien pyyhintä roiskeista
kalusteiden pyyhintä ja takaisin laitto
keittiön tasojen, hanan pesu ja pyyhintä
mikro, kylmälaitteiden, kahvin- ja vedenkeitin puhdistus ja astioiden tiskaus
lattian pyyhintä ”pahimmat pois”
kaikkien roskien poisvienti pihalla olevaan jätepuristimeen
lattian viimeinen pesu laudan suuntaisesti
omien ja vieraiden tavaroiden keräys ja poisvienti

Portaikko
□ Roskien keräys
□ seinien pyyhintä roiskeista
□ lasien pesu tarvittaessa
□ mattojen imurointi ja tuuletus
□ portaiden pesu
□ ala-aulan pesu
Piha-alueet
□ piha-alueen siivous roskista, tölkit, pullot, tupakantumpit, nuuskat yms.

Vinkkejä: kiiltäville pinnoille lasinpesuaine ja kuivauslasta tai liina, seinien ja kalusteiden ja kaiken muun pyyhintään
yleispesuaine, sauna ja wc samaniminen pesuainepurkki, älä sekoita rättejä eli wc pesurätillä ei pyyhitä salin puolella, käytä
sivusta heijastuvaa valoa hyödyksi, eli tarkasta siivousjälkesi menemällä kauemmaksi katsomaan, niin että valo heijastuu
siivotun alueen takapuolelta.
SALIN LATTIAN VIIMEISTELY LATTIAPESUAINETTA KÄYTTÄEN JA LAUDAN SUUNTAISESTI MAHDOLLISIMMAN PITKILLÄ
VEDOILLA PYYHKIEN
Lopuksi vie kaikki siivoukseen käytetyt tekstiilit pukuhuoneeseen pesukoneen eteen lattialle
Olen noudattanut tilojensiivousohjetta ja tarkastanut siivouksen listan mukaisesti:

Pvm. ____ / ____. 20 ____

Allekirjoitus __________________________________

