
Tässä hajamielisiä muistelmia siivouskoulutuksesta Kalevan Karhuille ja muillekin partiolaisille.  

Ehkäpä näiden yllyttämänä lisäätte, poistatte, muutatte ja saatte käyttökelpoisia ohjeita.  

 

- tajuttava siivouksen tarkoitus  

 - Kauneus ja Terveys on naistenlehti ja tässä yhteydessä Kipparan pilailua    

 - tietenkin siivouksenkin tarkoitus on myös raha, jottei pintoja tarvitse uusia usein  

- hoksattava hygienian hauskuus ja hyödyllisyys  

 -partiolainen menee metsään ja sanoo, että hygienia on humpuukia,  

 mutta luonnonlait toimivat metsässäkin,   

 -leirihygienia on oma lajinsa: ruoka pilaantuu maastossakin,  

 -leirilläkään ei keitossa saa olla kokin hiuksia, se osoittaa epäsiisteyttä,  

mutta puusta pudonnut neulanen ei haittaa terveydellisesti,  

- metsän lannoituksesta on selviydyttävä siististi  

- eivätkä kaikki ötökät desinfioi kärsäänsä ennen pistämistä,  

minkä totesi ensiavun lääkäri erään leiriläisen sormea hoitaessaan  

-juuri äsken palaneen nuotion nokihan on suorastaan steriiliä,  

joten mustat kädet eivät haittaa terveyttä vaikkakin kenties kauneutta  

- tunnettava pienten eliöiden, pöpöjen, bakteerien, virusten, homeiden, kärpästen, pulujen jne 

  elämän ja kuoleman merkityksiä ihmiskunnalle  

 - bakteerit ovat välttämättömiä ihmiselle, siis ne hyödylliset, acidofilukset ym,  

joita näitä mikroskooppisen pieniä otuksia kuulemma on tavallisessa ihmisessä 

keskimääräisen eliniän aikana yhteensä norsun kokoinen möykky  

- sitten on ne ihmiselle haitalliset pieneliöt, joita yritetään välttää  

- kärpäsiin, jyrsijöihin, lintuihin mm suhtaudutaan ennakkoluuloisesti olettaen niiden 

kuljettavan ihmiselle sopimattomia bakteereita  

(- koirien sylki on vahvaa, niin että ne säilyvät terveinä, vaikka tutkivat kuonollaan ja 

kielellään paikkoja, joissa ihminen käyttäisi suojakäsineitä,  

mutta kun ihmisen sylki ei ole niin vahvaa, niin ihmisen on syytä välttää koirien,  

myös lemmikkikoirien, nuolaisuja ruokaansa ja suuhunsa)  

- pöpöt kärsivät esim. kuumassa, kylmässä, kuivassa, mikrosäteilyssä  

ja voivat hyvin lämpimässä ja kosteassa;  

- huomattava, että myrkyt säilyvät eri tavalla !!! 

- vältettävä riittävästi ruokia pilaavia aineita ja olosuhteita  

 - keskustelua pakasteista, säilykkeistä, jääkaapeista, kuivien ruoka-aineiden säilöistä,  

perunakellareista, kalastustilanteista, kaupasta kotiin kuljetuksista, ruokatavaroiden 

pakkauksista, maastoretkien eväistä ja mitä sitä vielä mieleen tuleekin  

- ammoisista ajoista ovat kokit, emännät, leipurit ja muut ruokien käsittelijät 

käyttäneet hiukset peittäviä päähineitä, esiliinoja, käsien pesua, mutta nyt kuulemma 

kokkiohjelmien esiintyjät näyttävät esimerkkiä likaisesta ruokien käsittelystä  

- suurilla partioleireillä ruoka pitää kuumentaa +75’ asteiseksi ennen tarjoilua  

- pestävä ruoka-astiat kuumallakin vedellä  

 - metsäleirinkin astianpesussa viimeisen huuhteluveden lämpötila on +85’C  

- tällöin tarvitaan järjestelyjä palovammojen estämiseksi, kts liite 

- oivallettava käsienpesun ja kättelyn taitoja  

 - mihin olen viimeksi koskenut, mitä siirrän ihollani vaikkapa suuhuni  

 - kotona asuvat tunnetaan ja tiedetään eikä tarvita turhia varotoimia,  

 mutta ne kaikki yleisiä tiloja käyttävät tuntemattomat tartuttavat ties mitä  

- harjoitellaan kuviteltuja tilanteita, joissa käsien pesun jälkeen ei enää kosketa 

hanoihin, ovenkahvoihin jne, vaan tarvittaessa käytetään kyynärpäätä, kämmensyrjää, 

tai paperia tai hihaa tai takinlievettä käden ja kahvan välissä  



- flunssa- ja muina tautiaikoina voisi muistaa, ettei käytä sormiaan ja kämmentään 

kaikkiin kahvoihin ym koulussa, kaupassa, mäkkärissä jne vaan keksii keinoja  

- yskän yllättäessä ennen kuin ehtii saada esille nenäliinaa on vaikkapa kyynärpää 

käyttökelpoinen vaimennin, aivastetaankin vain harkittuihin suuntiin  

- kättely- ja käsienpesukoulutuksen jälkeen Valtteri ja Verneri mukamas yskivät 

siististi käteensä, - köh-köh, ja sitten ojensivat kätensä: - päivää!  

- ymmärrettävä pesu- ym aineiden selosteita sekä tarkoitettuja ja turvallisia käyttötapoja  

- ennen kun kaikki oli paremmin, niin suomalaisissa pesuainepakkauksissa mainittiin 

pH-arvot, nykyisin eu-aikaan niitä ei ole, vaikka siivottaessa oleellista olisi tietää,  

syövyttääkö aine ja sen roiskeet lattioita, pöytiä, siivoojan vaatteita ja ihoa    

- lapsenkin on syytä tietää, että eri aineet ovat erilailla vaarallisia  

ja kuinka on varottava ja kuinka mahdolliset vahingot korjattava  

- onko aine happo vai lipeä vai kesympi seiska tai syttyvä tai hengittäenkin paha  

- jos ei tiedä tuoteselosteita, niin on turvallista käyttää siivoukseen pelkkää vettä tai 

vähän KÄSIastianpesuainetta tai vähän pyykinpesupulveria 

- jaksettava lajitella ja kierrättää jätteitä  

 - kierrätys on hauska leikki, jota mennään partiossa sudenpentukokouksessa siten,  

että johtaja tuo kotoaan erilaisia roskia muovikassissa ja partiokolon nurkkiin laitetaan 

lappuja kuten lasi, pahvi, kartonki, bio, seka, metalli ja sitten lapset juoksevat viestinä 

viemässä roskia eri paikkoihin ja sitten kokouksen lopussa johtaja laittaa kaikki 

lappuineen muovikassissaan kolon roskikseen, jonka seurakunnan siivooja tyhjentää 

talon ainoaan jätesäiliöön  

- suoritettava käytännössä siivousta 

- lasta on käyttökelpoinen työväline tasaisille pinnoille kuten ikkunoihin, pöytiin, 

työpöytiin, lattian pesuun ja lattian lakaisuun, - hyvän lastan nimi on teräväkuivain  

- helppoa lattianpesua varten tarvitaan mukiin vettä ja lattianlakaisulasta: kaadetaan 

tippa vettä nurkkaan ja vedellään vesi, roskat ja tahrat kohti ovea, sama toistetaan 

muissa nurkissa ja tarpeen mukaan muualla lattialla, lopuksi kostea pöly ja lika 

pyyhitään pehmeällä paperilla lastasta ja ovisuusta (bio)roskikseen  

- siivous kannattaa tehdä ylhäältä alaspäin: katto, seinät, huonekalut, lattia  

- samalla pyyhkeellä tai paperilla siivotaan puhtaammasta likaisempaan päin  

- vesivessa on kympin arvoinen, jos siellä on lattiaviemäri, käsisuihku ja vedenpitävä 

lattia ja seinät; silloin vain suihkutetaan kunnes lika on pois altaista sekä lattiasta ja 

sitten odotetaan veden poistumista ja lopuksi viimeistellään kuivaamalla liiat vedet 

vessapaperilla, jonka voi heittää pyttyyn  

- huonommassa vessassa kenties kostutetaan vessapaperia, jolla pyyhitään 

puhtaammasta likaisempaan vesihanat, valokatkaisijat, ovenkahvat, pesuallas 

alapuolineen, vessanhuuhtelunuppi, vesisäiliö, kansi, istuinrengas, pytty ja sen alaosa 

sekä vielä lattiakin; likaantunut paperi pyttyyn ja puhdasta tilalle, sormet säilytetään 

puhtaina, mutta kädet pestään kuitenkin vielä lopuksi,  

- käsipyyhepaperia ei saa laittaa viemäriin, sillä tukkeutuminen on hirmuinen haitta! 

- vessaharjan varsi pidetään puhtaana käsin tartuttavassa kunnossa ja harja-osaa 

käytetään vain pytyn sisäpinnoilla, käytön jälkeen harja huuhdellaan samalla kuin 

pyttykin ja ravistellaan kuivaksi pytyn sisällä, säilytysastia pestään tarvittaessa  

- sitten vaan vuorotellen siivotaan partiokoloa kokousten jälkeen  

- pyydetään kotoa suoritusmerkintöjä imuroinnista, mattojen ravistelusta jne  

- partiolainen voi tehdä päivän hyviä töitä koulun, baarin ym vessoissa käydessään 

ottamalla käteensä käsi- tai vessapaperia ja kuivaamalla vesihanat ja poimimalla 

paperin avulla roskia roskikseen, käsiään likaamatta! 


