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Puskalta poistuminen 
 
Poistuessa Puukasarmilta tilojen tulee olla siistit ja järjestyksessä. Tämä tarkoittaa: 
 
Isossa salissa 

- pöydät tulee jättää kolmeen-neljään (3–4) riviin ja niiden pinnat tulee pyyhkiä puhtaaksi. 
Pöytien päälle tulee ladota tuolit käännettynä istuinosa pöydänpintaa vasten. 

- lavalle voi siirtää tarvittaessa pari pöytää, jos niille ei löydy muuta paikkaa. Muuten lava 
tulee jättää tyhjäksi. 

- jos olet ottanut seiniltä tai ikkunoiden edestä pois yhdistysten lippuja, tauluja tai vastaavia 
niin laita ne takaisin paikoilleen. 

 
Keittiössä 

- pinnat tulee olla siistit ja likaisia astioita/laseja/ruokailuvälineitä/ruoanlaitto välineitä ei saa 
jättää tiskille, vaan joko tiskata tai käyttää astianpesukoneessa ja siirtää paikoilleen 
kaappeihin. 

- jääkaappiin ei saa jättää omia ruokia tai juomia, vaan ne on otettava mukaan.  
- kaappeihin laitettaessa asioita tulee ne jättää hyvään siistiin kuntoon. 

 
Käytävillä 

- jos pöytiä tai tuoleja on siirrelty, niin siirrä ne takaisin sivuille ja pois edestä, jotta käytävät 
ovat mahdollisimman avoimet. Käytävät kannattaa muutenkin pitää avoimena, jos tiloista 
tulee nopeasti poistua esim. hätätilanteessa. 

 
Biljardihuoneessa 

- katso, että tila on perussiisti ja tavaroita ei ole liikutettu ympäriinsä. Pöytien pinnat tulee 
pyyhkiä puhtaaksi. 

 
Roskat tulee viedä ulkoroskikseen ja pullot/tölkit sisältä löytyviin pienemmän käytävän päässä 
oleviin kontteihin. Piha-alue tulee olla siisti ja jos olette siirtäneet esim. roskiksia tai tuhkakuppia 
niin siirtäkää ne takaisin paikoilleen.  
 
Puskan avain tulee palauttaa avainlokeroon, mikä löytyy kyseisten konttien läheisyydestä ulko-
oven vierestä. Lokero avautuu neljä (4) numeroisella koodilla ja lokeron sivussa olevista napeista 
painamalla. Koodin saat, kun haet avaimen. 
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Siivoaminen 
 
Kaikkien tilojen lattiat tulee pyyhkiä märällä mopilla, jos niissä on oltu. Lattioiden pesussa tulee 
huomioida, että ne pestään lattialautojen mukaisesti. Jos haluat vähentää työmäärää, voit päättää 
olla käyttämättä esim. biljardihuonetta, jolloin sitä ei tule siivota tai lattioita pyyhkiä. Laita tällöin 
vain ovi kiinni ja ohjeista, ettei tilaa käytetä. 
 
Siivousvälineet löytyvät pienemmän käytävän alusta kaapista ja komerosta. Moppien varret, imuri, 
pesuneste jne. ovat komerossa ja mopit löytyvät ison vessan perällä olevasta huoneesta, pääset 
sinne avaimella. Käytetyt mopit on helppo pestä samassa huoneessa ja jättää sinne kuivumaan. 
Samassa huoneessa saa myös hyvin laskettua vettä ämpäriin pesuvedeksi. Veteen tarvitsee 
sekoittaa vain vähän pesuainetta. Käy vaihtamassa vesi ja moppi niiden kerättyä enemmän likaa. 
Jos sisälle on kulkeutunut paljon kiviä tai hiekkaa kannattaa käyttää imuria ja sen jälkeen pestä 
lattiat.  
 
HUOM. Lattioita pestäessä moppi ei saa olla liian märkä ja vettä ei saa kaataa millekään pinnalle, 
vaan moppi tulee kastaa vedessä ja siitä tulee puristaa osa nesteistä pois. 
 
Jos huomioit puitteita siivousvälineissä tai muissa asioissa niin ilmoita niistä 
toimisto@opiskelijakuntakaakko.fi  
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