
Kalevan Karhujen humpuukipassi- ja  

siivousmerkkivaatimukset 2017 

- tajuttava siivouksen tarkoitus 

- hoksattava hygienian hauskuus ja hyödyllisyys 

- tunnettava pienten eliöiden, pöpöjen, bakteerien,  

  virusten, homeiden, kärpästen, pulujen jne 

  elämän ja kuoleman merkityksiä ihmiskunnalle 

- vältettävä riittävästi ruokia pilaavia aineita ja olosuhteita   

- pestävä ruoka-astiat kuumallakin vedellä 

- oivallettava käsienpesun ja kättelyn taitoja 

- ymmärrettävä pesu- ym aineiden selosteita sekä 

   tarkoitettuja ja turvallisia käyttötapoja 

- jaksettava lajitella ja kierrättää jätteitä 

- suoritettava käytännössä siivousta 
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hyvä kysymys: - Mikä on SIIVOUKSEN TARKOITUS ? 

parempi vastaus: - KAUNEUS JA TERVEYS!  

Kauneus on katsojan silmässä, ihan ihmisen makuasia.  

Terveys ei ole makuasia, vaan luonnonlakien armoilla. 

Ihmiselle haitalliset aineet ja eliöt pois! 

Keittiö- ja ruoka-asioissa tarkka ja huolellinen;  

 mitä ruokaan ja ruoka-astioihin joutuu!!  

Astianpesuun pesuainetta ja kuumaa vettä. 

Vessa-asioissa viisas; mihin käsillään koskee!! 

 Siivousta esim. vessapaperia käyttäen.  

Monien käpälöimät paikat likaisia: esim. rahat 

Pesuaineet: tuoteseloste tärkeä: mikä on pH jne;  

 - enimmäkseen riittää vähän neutraalia 

Siivousliinojen koodivärit: puhtain vihreä, 

keittiö sininen, kylppäri punainen, vessa keltainen. 

Siivousvälineetkin on siivottava. 
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esimerkki kettukurssilta: 

Kattilassa vielä aamusta kaurapuuroa,  

kun valmistetaan lounaaksi ooppaheijaa. 

Kauneus: ihan makuasia, jos katselee ja maistelee 

kauraryynit ja makaroonit samassa sopassa.   

Terveys: jos kattila ollut koko ajan jäässä tai kiehumassa,  

niin pöpöt kyvyttömiä toimimaan,  

jos keli +6 - +60', niin pöpöt* voimissaan. 

  

- Voi vessan oven kahva, kiroili karhunpentujohtaja Räpä. 

 (Vieläkin likaisempi paikka olisi vessanvetonuppi.) 

-Ai, pikasiivous on sitä,  

että järjestetään villakoirat sängyn alla riviin, kysyi Heikki S.  

– Juuri sitä tarkoitin, vastasi kouluttaja.  

 

*pienet.örveltävät.pahat.ötökät  
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