
KESÄKUU 
KAAOS HALLINTAAN 

 

Mikä arjen pieni ilo, kun joskus varastokomeron avatessaan huomaa, että kaikki tavarat ovat omilla paikoillaan! 

Nurkkiin ei ole tungettu romuja tai muuta epämääräistä ” ei kenenkään” – tavaraa. Missään ei näy sitä läjää, joka pitäisi 

viedä kierrätykseen, mutta kun ei ikinä ehdi.  

 

Tällaisia arjen iloja voi järjestää itselleen ja muille toteuttamalla kerran vuodessa toimipaikan huoltoviikon. 

Nuorisotaloilla työskentely on usein kiireistä ja toimintaa on paljon.  Toimintakauden aikana käytännön huoltohommat 

voivat jäädä vähemmälle huomiolle.  Ehkä kesäkuussa olisi aikaa ottaa kaaosta hallintaan ja hoitaa myös ne pienet 

ekoasiat, joita ei talven mittaan ehdi edes miettiä. Tähän hommaan saattaa mennä tovi jo toinenkin, mutta lomien 

jälkeen on taatusti mukavampi aloittaa taas arkinen aherrus! 

 

Tässä ehdotelma, josta voitte porukalla muokata omalle toimipaikallenne sopivan huoltolistan ja jakaa tehtävät. 

 

Keittiössä: 

 Pakastin sulatetaan ja pestään kesän ajaksi, jos talo ei ole silloin auki.  Samoin jääkaapit.  

 Kylmälaitteiden takana on lauhdutusputkistoja. Niihin kertyy pölyä, joka on hyvä imuroida pois ainakin kerran 

vuodessa. Toimenpide vähentää sähkönkulutusta ja lisää paloturvallisuutta. 

 Entä miltä näyttävät kylmälaitteiden tiivisteet? Ne voi puhdistaa lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella.  

 Hella kannattaa vetää seinästä ja puhdistaa tausta, ellei se kuulu siivoojien suursiivoustehtäviin. 

 Astiakaapit on hyvä pyyhkiä ja tarkistaa, että astiat ovat ehjiä ja puhtaita. Kaiken turhan voi toimittaa 

kierrätykseen. 

 

Vesihanat ja vessanpöntöt: 

 Toimivathan ne kunnolla? Eivätkä vuoda? Vesikalusteet kannattaa tarkistaa ja ilmoittaa korjaustarpeet 

huoltoon. Yksi tippumalla vuotava vesihana voi lisätä vedenkulutusta jopa 30 mᵌ eli 30 000 litraa vuodessa.  

Varastokomerot ja kaapit sekä lajitteluastiat 

 Usein kaappeihin, komeroihin ja työpöytien laatikoihin kertyy kaikenlaista turhaa rompetta ja tarpeellisetkin 

tavarat ovat hujan hajan. Miltä näyttää, pitäisikö siivota? 

 Kirjahyllyjen järjestely luo heti siistin ja hoidetun ilmeen tilaan. Niistä kannattaa poistaa turhat lehdet, risat 

kirjat ja lautapelit, joista puutuu olennaisia osia, ellei niitä voi korjata. 

 Onko nurkkiin kertynyt rikkinäisiä sähkölaitteita? Ne voi toimittaa Sortti-asemalle. 

 Lajitteluastiat voisi puhdistaa ja ohjelaput tarvittaessa uusia. 

  

Av -laitteet 

 Mitkä laitteista voi sammuttaa kokonaan kesän ajaksi?  

 

Ilmoitustaulut ja työpöydät 

 Poistetaan kaikki vanhentunut tieto. 

 Loman jälkeen on mukava tulla töihin, jos työpöydät on siivottu sekalaisista paperipinoista ja vanhoista 

esitteistä.  

 

Pihalla 

 Ovatko piharoskikset kunnossa ja siistejä? Korjaustarpeista ilmoitus huoltoon, jos ne eivät kuulu 

henkilökunnalle. 

 Miltä istutukset/laarit näyttävät, pitäisikö jotain uusia ja huoltaa? 

 Kompostin tyhjennys. 

 

LINKIT, LÄHTEET JA TAPAHTUMAT 

 

Maailman ympäristöpäivää vietetään vuosittain kesäkuun 5.pv  http://www.unep.org/wed/ 
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