
Talvikauden isäntävuoro Aloitus: Perjantai klo 18:00
Lopetus: Sunnuntaina klo 14:00

● Toimiston avain löytyy Juttutuvan seinältä lukollisesta rasiasta, joka aukeaa koodilla ->
isäntävuoron päättyessä avain laitetaan takaisin rasiaan ja numero sekoitetaan.

● Isäntäpuhelin löytyy toimistosta, joka on latauksessa ja jätetään lataukseen, kun
isäntävuoro päättyy. Puhelimessa on soitonsiirto päällä -> Tämä otetaan pois, kun
isäntävuoro alkaa ja takaisin päälle, kun isäntävuoro päättyy.

● Tarkista pohjakassa, kun isäntävuoro alkaa. Pohjakassa on 150 €.
● Toimiston päivystysaika on lauantaina ja sunnuntaina klo 12:00-13:00.
● Ennen isäntävuoron päättymistä kassantilitys -> Laske pohjakassa 150 €. Käteinen raha

laitetaan Minigrip-pussiin ja pudotetaan toimiston lukolliseen postilaatikkoon ohjeen
mukaisesti. Kirjoitetaan erilliselle paperille aina nimi ja aikaväli, miltä aikaväliltä tilitys on ja
laitetaan minigrip-pussiin.

Juttutuvan siivous

● Yläkerta, Tupa, Keittiö, toimisto -> imurointi, pölyjen pyyhkiminen ja tarvittaessa lattioiden
pesu.

● Tehdään Juttutuvan siivous heti isäntävuoron alkaessa.
● Roskiksien tyhjennys isäntävuoron päättyessä.
● Puhdistetaan takan tuhkat tuhkatynnyriin.

Saunat

● Yleiset saunavuorot talviaikana keskiviikkona 19:00 - 21:00, perjantai klo 19:00 - 22:00 ja
lauantai klo 17:00 - 20:00.

● Saunat valmistellaan ennen vuorojen alkua -> matot lattialle, löylyvesi valmiiksi ja ovet
kiinni

● Vuorojen päätyttyä -> saunojen peruspesu, suihkutetaan lauteet ja matot, puhdistaan
lattiakaivo, matot laitetaan rullalle kuivumaan ja ovet auki.

● Saunat ja saunojen ovet toimivat ajastetusti.

WC:t

● WC:t pestään päivittäin perusteellisesti ja viikonlopun aikana lisäksi aina tarvittaessa
● Huolehditaan, että WC:ssä on aina riittävästi saippuaa, wc- ja käsipaperia
● Koivumäen suihkun lattiakaivon puhdistus
● Roskisten tyhjennys

Grillikatokset

● Puhdistetaan tuhkat grillistä tuhkatynnyriin.
● Lakaistaan lattiat.
● Huolehditaan, että polttopuita on riittävästi.
● Tuhkakupit tyhjennetään.

Tietoa:

● Pesuliinat ja pesuaineet löytyvät inva-wc:stä -> pesuliinat pestään ennen isäntävuoron
päätyttyä pesukoneessa ja laitetaan inva:wc:stä löytyvään telineeseen kuivumaan.

● WC- ja käsipaperit löytyvät naisten kesä WC:n säilytyshuoneesta.



● Pesuliinoja on 5 erilaista -> punainen, sininen, keltainen, lattipyyhe ja astiapyyhe ->
punaisella pyyhitään wc-pytyt, sininen on yleisliina muille pinnoille, keltainen liina on
tarkoitettu Juttutuvan keittiöön, kuten myös astiapyyhe.

● Isäntä voi pestä yhden koneellinen omia pyykkejä veloituksetta.

● Alueella on hiekoituslaatikkoja, josta isäntä hiekoittaa liukkaat kohdat tarpeen mukaan.

● Isäntä vastaa kaasun tilauksesta kaasukaappiin. Kts. erilliset ohjeet. ja ottaa mukaan
kaasukaapista “syntilistan” toimisto aikaan toimistoon.

● Isännällä on koko isäntävuoron ajan nollatoleranssi, alkoholin tai muiden huumavien
aineiden käyttö isäntävuoron aikana on kielletty.

● Isäntä muistaa käyttää isäntäliiviä.


