
Siivousvuosi
Jaa hommia eri päiville ja tasaisesti pitkin matkaa.  

Nappaa muistilista talteen. KATI LINDFORS

1 
kerta 
päivässä

1
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vuodessa

K
U

V
A

T
 F

O
T

O
L

IA

L
E

IK
K

A
A

 T
A

L
T

E
E

N

1 
kerta 
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 ✔ Keittiö on kodin käyte-
tyin tila. Pyyhi murut ja 
tahrat pöytäpinnoilta 
sekä välitilasta ja puu-
naa pesuallas. Lakaise  
lattiat. Puhdista liesi  
aina käytön jälkeen. 
 

 ✔ Pyyhi tahrat lattioista 
ja muilta pinnoilta heti, 
kun ne osuvat silmään.  

 ✔ Pyyhkäise kylppärissä 
hammastahnaroiskeet 
peileistä ja tasoilta,  
kerää hiukset ja parta-

karvat paperilla  
altaasta roskikseen. 

 ✔ Tuuleta sänkyjä aamu-
toimien ajan, jotta kos-
teus ja lämpö haihtuvat 
petivaatteista.  

 ✔ Laita likaiset vaatteet 
pyykkikoriin ja viikkaa 
puolipitoiset kaappiin.

 ✔ Imuroi koti. Märkänä 
vuodenaikana eteinen 
kaipaa putsausta  
useamminkin.  

 ✔ Tuuleta asunto  
nopealla läpivedolla. 

 ✔ Pyyhi kylpyhuoneessa 
wc-istuin ja  peilipinnat. 
Putsaa käsienpesuallas 
ja pyyhkäise roiskeet 
välitilasta.  

 ✔ Ota käyttöön puhtaat  
keittiöpyyhkeet.

 ✔ Vaihda kylpy-, kasvo-  
ja käsipyyhkeet.  

 ✔ Pyyhi lattiat nihkeällä 
mikrokuitumopilla. 
Lapsi- ja koiraperheissä 
lattia vaatii tiheämmin 
pesua.  

 ✔ Nypi huonekasveista 
kuivat lehdet.

 ✔ Pese vessan lattia. 
Pyyhkäise sekä peili-
pinnat että roiskeet  
seiniltä. 

 ✔ Poista sormenjäljet ja 
tahrat ovenpielistä ja 
kaapinovista. 

 ✔ Vaihda puhtaat lakanat  
kahden viikon välein. 
 
 
 
 
 

 ✔ Pyyhi pölyt. Käy tasot, 
taulunkehykset, lam-
punvarjostimet, tv:n ja 
tietokoneen näyttö  
sekä ikkunalaudat läpi. 
 

 ✔ Siirrä kausivaatteet 
pyykkikoneen kautta 
säilytykseen ja ota  
alkavan kauden vaat-
teet esille. Järjestä sa-
malla sekä vaatekaapit 
että eteisen kaapit ja 
pyyhkäise pölyt kaapin 

pohjalta ja hyllyjen  
takaosasta. 

 ✔ Pese sauna ja lattia- 
kaivot.  

 ✔ Käytä täkit ja tyynyt  
pesukoneessa.

 ✔ Käy valokatkaisijat ja 
niiden vierukset läpi 
nihkeällä mikrokuitu-
liinalla.  

 ✔ Tomuta sohvatyynyt 
ulkona. 

 ✔ Imuroi sohvatyynyt ja 
sohvan runko. 

 ✔ Imurointi riittää ma-
toille, mutta jos haluat 
niihin raikkaamman 
tuoksun, tamppaa ne 
ulkona.

 ✔ Pese ikkunat. Kaupun-
kialueella ruudut voivat 
vaatia puunausta  
tiheämmin.  

 ✔ Pyyhi pölyt kaappien  
ja ovien päältä. Pyyhi 
lämmityspatterit aina-

kin syksyllä lämmitys-
kauden alussa. Ehkä 
nyt voisi pyyhkiä tai 
imuroida pölyt myös 
kirjahyllystä? 
 
 

 ✔ Pyyhi hämähäkinseitit 
ja pölyt katonrajoista ja 
seiniltä, minne niitä 
saattaa kertyä. 

 ✔ Pese verhot.

2–3 
kertaa 
vuodessa

1–2 
kertaa 
kuukaudessa
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