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Suomen ensimmäisenä Puhtauspäivänä kiitetään siivoojia
Suomessa vietetään maanantaina 7.12. ensimmäistä Puhtauspäivää. Puhtauspäivän tavoite on
huomioida siivoojat ja saada suuren yleisön huomio siivoustyön merkityksellisyydelle.
Siivoojat ovat yhteisössä usein näkymätön tai ainakin harvoin kiitelty voimavara. Puhtausala on
kuitenkin yhteiskunnallisesti merkityksellinen ala, joka luo hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.
Se on myös merkittävä työllistäjä.
- Puhtauspäivänä kehotetaan kaikkia puhtausalalla työskenteleviä olemaan rinta rottingilla ylpeitä
työstään. Samalla kaikkia muita haastetaan huomaamaan puhtaustyön tärkeys ja kiittämään siivojaa,
kiteyttää SSTL Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Harri Piiparinen.
Norjassa Siivoojan päivä
Samanaikaisesti Norjassa vietetään Siivoojan päivää. Se järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna
2001, jolloin Ullevålin sairaalan johto päätti muistaa siivoojiaan heille järjestetyssä tilaisuudessa.
Tämän jälkeen päivä on levinnyt maan puhtausalan kattojärjestön Norsk Forening for Service og
Renholdin johdolla valtakunnalliseksi tapahtumaksi, joka järjestetään aina joulukuun ensimmäisenä
maanantaina.
Puhtauspäivän ydin sekä Suomessa että Norjassa ovat lukuisat alueelliset ja yritys- ja
organisaatiokohtaiset tapahtumat ympäri maan, joissa siivoojia muistetaan eri tavoin.
- Ensi vuonna on myös Ruotsi mukana ja päivä muodostuu asteittain yhteispohjoismaiseksi,
Piiparinen kertoo.
Puhtauspäivänä ihmisten toivotaan kiittävän oman opiskelu- tai toimipaikan siivoojaa. Lisäksi he
voivat ottaa yhteiskuvan hänen kanssaan, ja laittaa kuvan Instagramiin #kiitäsiivoojaa-tunnuksella.
Kymmenen parasta kuvaa palkitaan lahjakorteilla.
Klaukkalan Vendlaskolanin suomen- ja ruotsinkielisen eskariryhmän lapset piirtävät
puhtauspäivänä teemalla, miltä tällä päiväkodissa näyttäisi, jos ei siivottaisi? Mistä haluat kiittää
siivoojaa?
Puhtausalan yksityisen ja julkisen sektorin työntekijät ympäri Suomen pitävät teemapäivän
kunniaksi I LOVE PUHTAUS -rintapinssejä.
Puhtauspäivän järjestäjänä toimii SSTL Puhtausala ry. Päivän konsepti on valmisteltu
projektiryhmässä, jossa on edustettuna henkilöitä alan merkittävimmistä toimijoista.
Puhtausala aikoo uuden työn pioneeriksi
Puhtauspäivän klo 14 alkavassa tiedotustilaisuudessa kerrotaan, miten puhtausala aikoo uuden työn
pioneeriksi. Tilaisuus pidetään Taitotalon Kongressikeskuksessa, Valimotie 8, 00380 Helsinki. Sen
järjestää SSTL Puhtausala ry yhdessä Filosofian Akatemian kanssa.

SSTL Puhtausala ry on neuvonta- ja koulutusjärjestö, joka toimii puhtausalan aktiivisena ja
puolueettomana asiantuntijana ja etujärjestönä. Järjestön jäseniä ovat alueelliset siivoustekniset
yhdistykset henkilöjäsenineen sekä alalla toimivat yritys- ja yhteisöjäsenet. Perustettu vuonna 1970.
www.puhtausala.fi
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