
Röyläntuvan siivous 
 
Sali: 

− Pyyhi käyttämiesi salin pöytien pinnat ennen kuin pöydät laitetaan kasaan ja 
naulakon alle 

− Tuolit kasataan päällekkäin salin takaseinälle, samoin penkit 
− Imuroi lattiat, imuroi myös keittiön ja salin kuramatot (imuri on siivouskaapissa, 

naisten wc) 
− Pese nihkeällä kaikki lattiat, siivouskomerossa (naisten wc) on lattiaämpäri, lasta ja 

lattialiina sekä pesuainetta 
− Ravista irtonaiset matot ulkona 
− Lukitse tuvan ikkunaluukut 
− Lukitse salin pääovi + lisälukot 
− Wc:n siivous: 

− pese pöntöt wc -harjalla ja pesuaineella 
− pese lavuaarit 
− pyyhi nihkeällä rätillä lattiat 
− pyyhi mahdolliset roiskeet seiniltä yms. 
− vaihda tyhjät roskapussit (roskapusseja siivouskaapissa), vie omat roskat pois 
− vie käyttämäsi siivousvälineet siivouskaappiin (naisten wc) 

 
Keittiön siivous: 

− Pyyhi kerhohuoneessa olevat pöydät ja tarjoiluvaunu 
− Laita käyttämäsi ja pesemäsi astiat kuivattuina kaappeihin, oikeisiin paikkoihin. 

Astioita ei saa jättää kuivauskaappiin. Astioita ei voi tiskata juoksevan veden alla – 
kuuma vesi loppuu 

− Pyyhi uuni sisältä ja uunin luukku mikäli käytit uunia 
− Pyyhi hellan levyt ja hellan pinta  
− Pyyhi tasot 
− Pese mikrokupu 
− Pyyhi mikroaaltouuni sisältä miedolla astianpesuainevedellä (ei valkaisevia aineita), 

ota mikroaaltouunin sähköjohto pois seinästä 
− Pyyhi jääkaappi sisältä, pyyhi myös jääkaapin ovet, ota jääkaapin sähköjohto pois 

seinästä, jätä jääkaapin ovi raolleen (laita vaikka tarjotin oven väliin, jotta ovi ei 
mene kiinni) 

− Pyyhi kahvinkeitin ja tarkista, että suodatinpussi ei jäänyt keittimeen. Ota keitin pois 
seinästä. Huuhtele pumpputermos huolellisesti ja jätä se avonaiseksi. 

− Pyyhi käyttämäsi tarjottimet puhtaiksi 
− Kuohuviinilasit laitetaan pestyinä ja kuivattuina säilytyslaatikoihin ja kerhohuoneen 

kaappiin 
− Vie omat roskat lähtiessäsi pois, Röyläntuvalle ei voi jättää mitään jätteitä 
− Pese myös käyttämäsi kukkamaljakot 
− Muita katkaista päävesi (eli hana ”kiinni” -asentoon) 
− Sammuta kaikki valot, laita keittiön ovi lukkoon (kaksi lukkoa) sekä lisälukko 

paikoilleen 
− Poistuessasi paikalta lukitse lopuksi portti 
− Palauta Röyläntuvan avain sovitun mukaisesti 

 
Ulkoalueen siivous: 

− kerää roskat piha-alueelta roskikseen 
− kerää tupakantumpit tuhkakuppeihin 
− kerää koiranjätökset asianmukaisesti 
− harjaa kummankin oven portaat pihaharjalla, ravista kuramatot 


