
Kiljavan kurssikeskus    
Kassun takkahuoneen siivous 
 
 
 
 
TAKKAHUONEEN SIIVOUS + PUKUHUONE + KÄYTÄVÄ 
 
HENKILÖSTÖ:  

1 vähintään 16 vuotias + 2 muuta henkilöä 
 
Välineet: 

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 
1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 
1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 
1 kpl pölynimuri 
2 kpl siivousliina 

 
Tehtävät: 

1. Tyhjennä kerroksen roskikset, ja laita roskiksiin uusi pussi. 
2. Järjestä pöydät kuvan mukaisesti. 
3. Pinoa tuolit pinoihin siivousta varten 
4. Tyhjennä tuhkat tuhkalapiolla tuhkaämpäriin.  
5. Pyyhi pöydät, myös baaritiski, pukuhuoneen penkit ja naulakot, sekä kaikki 

tiloista löytyvät ovenkahvat. 
6. Vie tiloista löytyvät tiskit keittiöön pestäviksi. 
7. Lakaise näkyvät irtoroskat lakaisulastalla. 
8. Imuroi lattia. Imuroi myös käytävän matto, sekä eteisen ja takkatilan oven 

ja kynnyksen välistä kivet pois. (HUOM! Imuri ei kestä veden eikä lumen 
imurointia!) 

9. Pyyhi lattiat nihkeällä mopilla tahrattomiksi. (kosteuta moppia tarpeen 
mukaan) 
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Kiljavan kurssikeskus    
Kassun saunan siivous 
 
 
 
SAUNAN JA SUIHKUTILAN SIIVOUS 
 
HENKILÖSTÖ:  

1 vähintään 16 vuotias + 1 muu henkilöä 
 
Välineet: 

1 kpl lattiapesuharja 
1 kpl lattialasta (lattiakuivain) 
1 kpl lauteidenpesuharja 
1 kpl sininen tiskiharja 
1 kpl pesusoikko 
 
1 plo lauteidenpesuainetta  
 

 
Tehtävät: 

1. Kastele lauteet lämpimällä vedellä. 
2. Valmista lauteidenpesuvesi 

a. pesusoikko lähes täyteen vettä. 
b. 1 napinpainallus lauteidenpesuainetta  
c. sekoita 

3. Pese saunan puupinnat harjalla ja pesuvedellä voimakkaasti hangaten. 
4. Kaada puolet pesusoikosta olevasta vedestä saunan lattialle 
5. Harjaa saunan lattia 
6. Huuhtele lauteet ja lattia runsaalla vedellä. 
7. Kuivaa lastalla lattia (Varmista että kaikki vesi saadaan lattiakaivoon) 
8. Pese tiskiharjalla ja pesusoikossa olevalla vedellä suihkutilan kaikki hanat 
9. Kastele lattia ja seinien alaosat (n.1,5 m korkeudelle) vedellä. 
10. Pese lattianpesuharjalla ja pesusoikossa olevalla vedellä seinät.  
11. Pese ritilämatto lattianpesuharjalla ja pesusoikossa olevalla vedellä. 
12. Huuhtele ritilämatto runsaalla vedellä 
13. Rulla matto kasaan ja aseta rulla pystyasentoon suihkutilan nurkkaukseen 
14. Kaada loppu pesusoikossa oleva vesi suihkutilan lattialle 
15. Harjaa lattianpesuharjalla suihkutilan lattia 
16. Huuhtele suihkutila. 
17. Kuivaa lastalla suihkutilan lattia ja varmista ettei saunan puolelle jäänyt 

vettä 
18. Jätä saunan ja suihkun välinen ovi auki. 
19. Sammuta valot 
20. Palauta siivousvälineet niille varatuille paikoille 

 
 



Kiljavan kurssikeskus    
Kassun alakerta 
 
 
 
ALAKERRAN ETEINEN, KUIVAUSHUONE SEKÄ PORRASTILAT 1. KERROKSEEN 
ASTI. 
 
HENKILÖSTÖ:  

1 vähintään 16 vuotias + 1 muu henkilöä 
 
Välineet: 

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 
1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 
1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 
1 kpl pölynimuri 
 

 
Tehtävät: 

1. Poista tilasta kaikki sinne kuulumattomat tavarat 
2. Lakaise näkyvät irtoroskat ja vesi lakaisulastalla pois lattialta 
3. Imuroi eteinen, kuivaushuone sekä ulko-oven ja kynnyksen välistä kivet 

pois. (HUOM! Imuri ei kestä veden eikä lumen imurointia!) 
4. Imuroi myös kenkäritilöiden alta siten että kaveri nostaa yksitellen ritilät 

pois imurin edestä. 
5. Imuroi myös pienet kivet irti matoista (maltti on valttia) 
6. Imuroi kuivauskone Esterin suodattimet 
7. Pyyhi lattiat nihkeällä mopilla tahrattomiksi. Kaveri nostaa ritilät pois mopin 

edestä. (kosteuta moppia tarpeen mukaan) 
8. Palauta siivousvälineet niille varatuille paikoille siivouskomeroon 
 



Kiljavan kurssikeskus    
Kassun 1. kerros 
 
 
 
1. KERROS (keittiön ja salin välinen eteinen, sali, pikkusali, porras tasanne, pääoven 
eteinen, portaat yläkertaan asti sekä kerroksen makuutilat) 
 
HENKILÖSTÖ:  

2 vähintään 16 vuotiasta + 2 muuta henkilöä 
 
Välineet: 

2 kpl 50 cm levykehysmoppi 
2 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 
2 kpl lakaisulasta + rikkalapio 
1 kpl pölynimuri 
2 kpl siivousliinoja 

 
Tehtävät: 

1. Pyyhi pöydät ja penkit sekä makuutilojen pöytätasot. 
2. Pyyhi kaikki tiloista löytyvät ovenkahvat 
3. Järjestä pöydät ja penkit oheisen kuvan mukaisesti. 

Jäljelle jäävät penkit ja pöydät pinotaan kierreportaiden ja stereoiden väliin 
pinoihin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Poista lakaisulastalla näkyvät roskat koko siivousalueelta. Tarkasta myös 
kaikki sängyt sekä kaapit ja poista roskat. 

5. Tyhjennä roskikset, ja laita roskiksiin uusi pussi. 
6. Imuroi siivousalueen lattiapinnat (myös sänkyjen alta) 
7. Pyyhi lattiat nihkeällä mopilla tahrattomiksi. (kosteuta moppia tarpeen 

mukaan) 
8. Palauta siivousvälineet niille varatuille paikoille siivouskomeroon 



Kiljavan kurssikeskus    
Kassun 2. kerros 
 
 
 
2. KERROS  
 
HENKILÖSTÖ:  

1 vähintään 16 vuotias + 1 muu henkilöä 
 
Välineet: 

1 kpl 50 cm levykehysmoppi 
1 kpl kostutettu mopin lankaosa (vihreä 50cm kokoinen) 
1 kpl lakaisulasta + rikkalapio 
1 kpl pölynimuri 
2 kpl siivousliinoja 

 
Tehtävät: 

1. Pyyhi pöydät ja penkit sekä makuutilojen pöytätasot. 
2. Pyyhi kaikki tiloista löytyvät ovenkahvat 
3. Poista lakaisulastalla näkyvät roskat koko siivousalueelta. Tarkasta myös 

kaikki sängyt sekä kaapit ja poista roskat. 
4. Tyhjennä roskikset, ja laita roskiksiin uusi pussi. 
5. Imuroi siivousalueen lattiapinnat (myös sänkyjen alta) 
6. Pyyhi lattiat nihkeällä mopilla tahrattomiksi. (kosteuta moppia tarpeen 

mukaan) 
7. Palauta siivousvälineet niille varatuille paikoille siivouskomeroon 



Kiljavan kurssikeskus    
Kassun vessat 
 
 
 
VESSAT (8 istuinta) 
 
HENKILÖSTÖ:  

2 vähintään 16 vuotiasta + 2 muuta henkilöä 
 
Välineet: 

4 kpl tiskiharjoja 
4 kpl siivousliinoja 
2 kpl paperitelineiden avaimia 

  
Tehtävät (jokaisessa vessassa): 

1. Lisää paperit paperitelineisiin. (huom. papereiden pakkaussuunta ja avaus) 
2. Pyyhi kostealla siivousliinalla WC-istuimen kehä ja istuimen yläreunus, 

pese tarvittaessa WC-harjalla (löytyy jokaisen pöntön vierestä) 
3. Pese tiskiharjalla käsienpesuallas ja vesihana. 
4. Kuivaa kaikki kostealla pyyhityt käsipaperilla. 
5. Tyhjennä roskikset, ja laita roskiksiin uusi pussi. 
6. Lakaise näkyvät irtoroskat ja vesi lakaisulastalla pois lattialta. (veden saat 

pois lattioilta paperilla) 



Kiljavan kurssikeskus    
Kassun ulkoalueet 
 
 
 
ULKOALUEET 
 
HENKILÖSTÖ:  

1 vähintään 16 vuotiasta + X muuta henkilöä 
 
Välineet: 
 1 pieni musta jätesäkki 
  
Tehtävät: 

Roskat etsitään kävellen kämpän ympäristöstä sekä alakämpän vastaavan 
henkilön osoittamalla alueella ja kerätään jätesäkkiin. 


