Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö
Peurantupa
SIIVOUS
Kämpän ja sen ulkoalueen siivous sekä välineistön puhdistus on käyttäjien vastuulla käytön aikana ja sen
päättyessä. Siivouksen laiminlyönnistä veloitetaan.
Keittiö
Keittiön siisteys on olennaista terveyden kannalta. Astioiden tiskaus kuumalla vedellä ja tiskiaineella sekä
kaikkien pintojen pyyhintä ja lieden sekä uunin puhdistus kuuluvat jokaisen käyttäjän tehtäviin. Muista myös
pyyhkiä kostealla kaikki työtasot.
Keittiön kaappeihin ei saa jättää mitään ruoka-aineita, koska ne houkuttelevat eläimiä kuten hiiriä ja rottia. Myös
jääkaappi on tyhjennettävä.
Tuhkat
Poista takan tulisijasta jäähtyneet tuhkat kämpän metalliseen tuhkaämpäriin. Tyhjennä ämpäri ulkona kämpän
vieressä olevaan isoon tuhkatynnyriin. Tarkista, että tuhka-astioissa ei ole mitään palavaa materiaalia, kuten
paperia.
Muut sisäkohteet
Lattiat harjataan roskattomiksi ja lopuksi pyyhitään nihkeällä, ei märällä, rätillä tai mopilla. Lisäksi kaikki matot
tomutetaan ulkona.
Ulkona
Kuistin harjaus ja lumen luonti talvella kuuluvat käyttäjän tehtäviin. Talvella kannattaa kuisti pitää jatkuvasti
puhtaana, jotta lunta ei tule kenkien mukana sisälle. Kerää myös piha-alueelta kaikki sinne kuulumattomat roskat
pois.
Saunan siivous
Saunojen siivous ja saunapuiden teko unohtuvat valitettavan usein käyttäjiltä. Jokainen saunan käyttäjä on
velvollinen siivoamaan jälkensä! Siivoukseen tarvittavat varusteet löytyvät saunalta.
Aloita tyhjentämällä jäähtyneet tuhkat kiukaasta ja padasta. Tuhka-astia on saunan pukuhuoneessa. Seuraavaksi
lakaise lattiat saunan ja pukuhuoneen puolelta. Katso että viemäriaukon ympärystä on puhdas. Pese ja huuhtele
saunan lauteet ja pesuhuoneen penkit lämpimällä vedellä ja juuriharjalla, käytä tarvittaessa pesuainetta. Kuivaa
lattiat lastalla, puhdista lattiakaivon ritilä irtohiuksista ym. roskista ja käännä pesuvadit sekä saunan kiulu
ylösalaisin penkille.
Pukuhuoneen lattia harjataan. Roskikset tyhjennetään ja jätteet toimitetaan jäteastioihin.
Puuvajan siivous
Aloita puuvajan siivous järjestelemällä polttopuut nätisti vajan seinustalle. Harjaa / lapioi lattialta kaikki pilkkeet
sytykkeiksi. Putsaa myös puuvajan edusta ylimääräisistä pilkkeistä ja puista. Lopuksi palauta kaikki työkalut ja
tarvikkeet paikoilleen, sammuta valot ja sulje ovet.
MUISTA, ETTÄ PARTIOLAISEN PERIAATTEISIIN KUULUU JÄTTÄÄ PAIKAT AINA
PAREMPAAN KUNTOON KUIN NE OLIVAT SAAPUESSA!
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