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Pinnalla

Mitä nyt?

Puhtaasti kunnossa 
-kummiurheilija
Riitta-Liisa Roponen
Oulun seudun siivousteknisen yh-
distyksen yhteistyö mitalistihiihtäjä 
Riitta-Liisa Roposen kanssa alkoi 
toukokuussa 2010 ja jatkuu aina 
seuraaviin Sotshin talviolympialai-
siin vuoteen 2014 saakka. Roponen 
on asettanut seuraavan tavoitteensa 
Sotshiin ja toimii Puhtaasti kunnos-
sa -kampanjan kummiurheilijana. 

Mikä.on.Puhtaasti.kunnossa.
-kampanja?

Puhtaasti kunnossa -kampanjan avulla tuodaan esille perhearvoja, ympäris-
tön ja luonnon puhtautta sekä liikunnan merkitystä. 

Mikä.on.Riitta-Liisa.Roposen.osuus.kampanjassa?

Kampanjan myötä Riitta-Liisa kannustaa ihmisiä terveysliikuntaan ja hy-
vinvoinnin ylläpitämiseen ja innostaa kaikenikäisiä ja -kuntoisia ihmisiä 
liikkumaan säännöllisesti ja huolehtimaan omasta kunnostaan. Säännöllinen 
liikunta ehkäisee suomalaisia kansantauteja sydän- ja verisuonisairauksia, 
aikuisiän diabetesta, tuki- ja liikuntaelintensairauksia sekä masennusta. Lii-
kunta auttaa myös toipumaan sairauksista. 

Riitta-Liisan.kisapuvussa.näkyy.pölynimuri-mainos..Miksi?

Kampanjan toisena tehtävänä on tuoda esille puhtauspalvelu-toimialaa ja 
siellä työskenteleviä puhtausalan ammattilaisia. Tästä syystä Hetty-pölynimu-
ri on valittu kampanjan tunnusmateriaaliksi. 

Mitkä.ovat.kampanjan.puhtausalan.tavoitteet?

Kampanjan tavoitteita ovat jäsenistön aktivointi ja uusien nuorten mukaan 
saaminen, alan medianäkyvyyden lisääminen, kansainvälinen toiminta, alaa 
kehittävien ja tunnettuutta lisäävien tapahtumien järjestäminen sekä jo ai-
emmin mainittu henkilöstön ja yrittäjien hyvinvoinnin lisääminen, työkyvyn 
ylläpito ja sairauspoissaolojen vähentäminen. 

Mitkä.ovat.kampanjan.toimenpiteet?

Kampanjan avaintoimenpiteitä ovat erilaiset tapahtumat, viestinnän kehittä-
minen, liiton ja alan yritysten tunnettavuuden lisääminen, puhtaanapitoalan 
imagon nostaminen ja positiivisen imagon luominen positiivisen ja tunnetun 
henkilön kautta. Kampanja toimii myös haastekampanjana SSTL:n jäsenyh-
distyksille ja yrityksille jäsenistön liikuntaharrastuksen lisäämiseksi. 

Mistä.saa.lisätietoa.Puhtaasti.kunnossa.-kampanjasta?

Lisätietoa kampanjasta on verkkosivuilla www.ossty.org. Riitta-Liisan verk-
kosivut ovat osoitteessa
www.riitta-liisa.fi .

Tuhoeläinten torjunta laajan 
kotivakuutuksen piiriin

 
If sisällyttää ensimmäisenä Suomessa 
tuhoeläinten torjunnan kotivakuutuksiin. 
Raksystems Anticimexin tarjoama palvelu 
sisältää neuvonnan, torjunta-aineet sekä 
tarvittaessa ammattilaisen tekemän tuho-
laisten hävityksen. 

Suomessa tavanomaisimpia tuho-
laisia ovat muurahaiset, sokeritoukat, 
luteet, turkiskuoriaiset ja rotat. Erityisesti 
lisääntyneen ulkomaanmatkailun myötä 
useiden kodin tuhohyönteisten kannat 
ovat viime vuosina vahvistuneet.   

If Vahinkovakuutusyhtiö ryhtyy yh-
teistyössä Raksystems Anticimexin kanssa 
tarjoamaan asiakkailleen tuhoeläinten 
torjunta-apua osana kotivakuutuksia. 
Palvelu sisältää neuvontaa, tarpeeseen 
soveltuvat torjunta-aineet ja tarvittaes-
sa ammattilaisen tekemän tuhoeläinten 
hävityksen. 

Tuhoeläinpalvelu on tarjolla henki-
löasiakkaille, jotka ovat vakuuttaneet 
rakennuksensa kattavimmalla kotivakuu-
tuksella. Käytännössä kyse on omako-
tiasujista ja ympärivuotisessa käytössä 
olevien vapaa-ajan asuntojen omistajista.  

Neuvonnasta ja torjuntakäynneistä 
vastaa Raksystems Anticimex. Neuvon-
ta ja torjunta-ainepaketit ovat palvelun 
piirissä oleville maksuttomia. Torjunta-
aineammattilaisen käynnistä veloitetaan 
50 euroa.  

Yli 6 000 opiskelijaa 
puhdistuspalvelualalla
Tilastokeskuksen tietojen mukaan puh-
distuspalvelualan opiskelijoita oli vuonna 
2009 yhteensä 6 134, opetussuunnitelma-
perusteiseen koulutukseen osallistui 341, 
näyttötutkintoon valmistavaan koulutuk-
seen (oppilaitosmuotoinen) 3 698 ja  oppi-
sopimuskoulutukseen 2 095 opiskelijaa.


