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ASUNTOLA
Jyväskylän kristillinen opisto
Sulkulantie 28, 40520 JYVÄSKYLÄ

ASUNTOLAOHJAAJA
044 7522 710

INFO
ma-to 8.15-16
pe 8.15-14.45
+ 358 14 334 8000

POSTI

Lähtevä posti – postilaatikko infopisteen vieressä.

Saapuva posti – saatavilla asuntolaohjaajan toimistosta. 
Huomioithan kääntäessäsi postin opistolle, että emme pysty täysin takaamaan kirjesalaisuutta.

YHTEYSTIEDOT

RUOKAILUT

● Aamupala klo 7.30-8.00
● Lounas klo 11.15-12.30
● Päivällinen klo 16.15-17.00 

Muista ilmoittaa Opiston ruokalaan, aamupalalle ja 
päivälliselle tulostasi viimeistään edellisenä päivänä!

Vapaan sivistystyön opiskelijoille myös päiväkahvi 
kuuluu opintojen hintaan (maanantaista perjantaihin 
klo 13.45-14).

VAHTIMESTARI
050 3899 689
Vahtimestarin työajat näet toimiston ovesta.

SIISTIJÄT
050 3899 630
050 3899 626 

VARTIOINTI
klo 22-07 
Avarn Security 010 620 2000
Oven avaus maksullinen 30/45e, käteinen tai lasku.
Voit soittaa veloituksetta, jos huomaat melua, 
häiriökäyttäytymistä tai muun uhkaavan tilanteen. 

INTERNET 
Voit käyttää laitteissasi 
opiston Wifi-yhteyttä
kokous
salasana: KOjko2012

Tervetuloa asumaan ja 
viihtymään asuntolaamme!

VIERAAT 
TERVETULOA
maanantai - torstai klo 12-20

Jokainen asukas on 
vastuussa omista vieraistaan. 
Myös siitä,että vieraasi 
noudattavat järjestys-
sääntöjämme vierailun aikana.

Internaattiasuminen tarkoittaa suomeksi yhteisöllistä asumista sisäoppilaitosympäristössä, eli asut 
pääsääntöisesti nyt oppilaitoksen asuntolassa. Joillekin se voi olla suuri askel kohti itsenäistä elä-
mää ja toisille välttämättömyys opintojen mahdollistamiseksi. Yhteisöllinen asuminen ei ole kuiten-
kaan vain sanahelinää, vaan sillä on suuri merkitys asumiseesi ja opintojesi edistymiseen. Asumi-
nen asuntolassa tarkoittaa suunnitelmallista elämisen ja asumisen taitojen harjoittelua turvallisessa 
ympäristössä. Asumisen ja elämisen tukena ovat asuntolan ohjaajat, koko opiston henkilökunta ja 
vertaistukena muut asuntolassa asuvat nuoret. Ketään ei jätetä yksin.

Asuntola on tarkoitettu pääsääntöisesti opistossa opiskeleville alaikäisille ulkopaikkakuntalaisille, 
sekä vapaan sivistystyön koulutuksissa opiskeleville.

Asuntola-asuminen on maksutonta ammatillisen perustutkinnon, aikuisten perusopetuksen ja perus-
koulun lisäopetuksen opiskelijoille. 

Asuntola on opiskelijoiden käytössä pääsääntöisesti arkisin maanantaista perjantaihin. 
Viikonloppumajoittuminen erikoistapauksissa ja erillisellä luvalla!
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TILAT JA HUONEET

HUONEIDEN 
VARUSTUS
• Sänky ja patja
• Ruokapöytä
• Lukolliset kaapit
• Verhot
• Kylpyhuone
• Keittiö ja astiat
• Kahvin- ja vedenkeitin, mikro ja 

ruoanlaittovälineet
• Sammutuspeite ja palovaroitin
• Kolmen (3) hengen huoneessa 

on työpöytiä.
• Siniset kulkulätkät 

-pääsy yhteisiin tiloihin.

ASUNTOLAAN 
TARVITSET
MUKAASI
• Tyynyn, peiton, 

liinavaatteet
• Henkilökohtaiset 

peseytymisvälineet
• Tarvittaessa perus 

ensiaputarvikkeet

ASUNTOLAN 
YHTEISET TILAT
• Klubi
• Sauna
• Pyykkitupa

Opiston asuntolassa on kahden-kolmen hengen huoneita. 

Asuntolarakennuksen nimi on Patruuna.

YHTEISET TILAT
KLUBI (Patruuna)
Klubilta löytyy mm. tietokone, televisio, Playstation 4- ja Wii-pelikonsolit, lautapelejä, 
askartelutarvikkeita, kahvi- ja vedenkeitin. Klubilta löytyy myös asuntolan ensiapukaappi.
Klubi on käytössä klo 16-22 välisenä aikana, muulloin opetustilana. 
Hätätapauksessa voit hakea ensiaputarvikkeita muinakin aikoina.

OLOHUONE (päärakennuksen alakerrassa) 
Olohuoneessa voit viettää kavereiden kanssa aikaa. Olohuoneesta löytyy myös tietokoneita, 
joita voi käyttää esim. koulutehtävien tekemiseen. Olohuone on auki klo 19 saakka.

SAUNA (Västi kesään 2021 asti, Kartano)
Saunavuorot etukäteen varattaessa asuntolaohjaajalta keskiviikkoisin: 
Naiset klo 18-19.30, Miehet klo 19.30-21. 
Saunan pukuhuoneen sähkölukko aukeaa sinisellä lätkällä muutama minuutti 
ennen saunavuoron alkamista.

PYYKKITUPA (Patruuna)
Pyykkituvalta löytyy kaksi pesukonetta, kaksi kuivausrumpua ja kuivauskaappi. 
Pyykkääminen on maksutonta asuntolan asukkaille, varaa vuoro. 
Pyykkituvan ovi menee lukkoon klo 22:00, joten hae pyykkisi pois ajoissa.

ASUNTOLAOPAS 4 ASUNTOLAOPAS 5



ASUMISEN 
KÄYTÄNTEET

Asuntolan tarkoitus on tarjota turvallista ja opintoja tukevaa asumista. 
Asuntolassa asuminen on yhteispeliä, jolla on tietyt säännöt. 

Asukkaana vastaat itse heräämisestä kouluun ja muista arjen askareistasi.
Huomioimalla toiset, ylläpidät asuntolan yleistä viihtyvyyttä.

Asuntolan kaikille asukkaille pakollinen turvallisuus- ja yhteisöilta järjestetään elokuun aikana.
Joka toinen kuukausi järjestetään myös asukkaille pakollinen asukaskokous.

ASUNTOLASOPIMUS
Muuttopäivänäsi allekirjoitat sopimuksen, jolla sitoudut noudattamaan 
opiston ja asuntolan järjestyssääntöjä. 

AVAINPANTTI
Huoneavaimen saat 150 euron panttia vastaan, joka palautetaan muuttaessasi pois.

SIIVOUS JA PYYKINPESU
Asuntolassa on siivoustarkastus perjantaisin, sopikaa huonekaverin kanssa yhteisesti siivouksesta. 
Muista vaihtaa myös petivaatteet 2-3 viikon välein. Huoneesta löydät tarkemmat siivousohjeet. 
Mikäli asukas toistuvasti laiminlyö siivousta tai jättää tekemättä loppusiivouksen asuntolasta muut-
taessaan - siistijän kulut peritään avainpantista.

Jokainen huolehtii itse vaatteiden pesusta. Pyykkituvan käyttö on asukkaalle maksutonta, tarvitset 
vain omat pyykkiaineet. Muista varata vuoro.

SAIRASTAMINEN JA POISSAOLOT   
Jos sairastut tai olet poissa opistolta, ilmoita siitä välittömästi asuntolaohjaajalle, sekä opettajallesi. 

Asuntolaan ei voi jäädä sairastamaan yli kahta (2) päivää. On suositeltavaa alaikäisen asukkaan 
kohdalla, että huoltaja saapuu hakemaan sairastuneen kotiin.

Kaikki muut kello 22-07 välillä olevat poissaolot 
(esim. yökyläily kaverilla) tulee ilmoittaa turvallisuussyistä 
asuntolohjaajalle ennen lähtöä.

Jos työssäoppimisjaksosi on Jyväskylässä, olet oikeutettu 
asumaan asuntolassa - muutoin palauta huoneesi avain 
asuntolaohjaajalle poissaolosi ajaksi. 

VAHINGONKORVAUS-
VELVOLLISUUS
Asukas on velvollinen ilmoittamaan 
välittömästi asuntolaohjaajalle, mikäli 
hän huomaa asuntolahuoneessaan 
tai asuntolan yhteisissä tiloissa vikoja, 
puuteita tai rikkoutuneita esineitä 
esim. lamppu. 

Mikäli asukas omalla toiminnallaan/
huolimattomuudellaan on aiheuttanut 
vartijan tai pelastuslaitoksen käynnin, 
esineen rikkoutumisen tai vian tai 
turmelee opiston omaisuutta, on hän 
velvollinen korvaamaan siitä aiheutu-
neet kulut. 

Alaikäisen kohdalla huoltaja on vel-
vollinen kulukorvauksiin. 

TÄRKEÄÄ
Asuntolahuoneet ovat joskus 
ulkopuolisessa viikonloppu 
majoituskäytössä. Tästä ilmoitetaan 
aina etukäteen, jotta ehdit siivota 
tavarasi lukolliseen kaappiisi. 

Huoneavain tulee palauttaa 
asuntolaohjaajalle perjantaina
kello 9 mennessä. 

Huoneeseen voi palata 
maanantaina kello 12 jälkeen. 
Avaimen saat asuntolaohjaajalta.

Huoltaja on aina 
vastuussa alaikäisestä 

asukkaasta. 

Asuntolassa asuminen on yhteispeliä,
jolla on tietyt säännöt. Järjestyssääntöjen 
noudattamista seurataan ja niiden 
laiminlyömisestä seuraa suullinen varoitus, 
kirjallinen varoitus ja lopulta asuntolasta 
erottaminen. Alaikäisten huoltajiin ollaan 
aina yhteydessä, kun sääntöjä rikotaan tai 
tapahtuu muita häiriöitä.

Asuntolatutor auttaa viihtymään asuntolassa. 
Hänestä saat vaikka kaverin lenkille. 
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Asukkaan on luovutettava huone siinä kunnossa 
kuin se oli asuntolaan muuttaessa. 

Huonetta luovuttaessa tehdään lopputarkastus. Ohjeet lopputarkastukseen saat 
asuntolaohjaajalta ennen muuttopäivää. Käythän läpi huoneen kunnon siivouksen 
yhteydessä - ilmoita mahdollisista huomioista lopputarkastuksen tekijöille.

Kun huone on tarkastettu hyväksytysti, asuntolapanttimasku palautetaan. 
Mikäli avaimia on kadonnut tai rikkoutunut, niistä peritään maksu,
joka vähennetään asuntolapantin määrästä.

Tarkastathan lähtiessäsi, ettei huoneeseen jää sinulle kuuluvia tavaroita. YLEISTÄ
Oppilaitoksen asuntolan tarjoaa opiskelijalle opiskelua ja elämänhallintaa tukevan rauhallisen ja 
turvallisen  ympäristön.

Asuntola-asuminen on luvanvaraista ja edellyttää asuntolasopimukseen sitoutumista. Asuntola-
sopimus tehdään aina korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Asumisessa on kuukauden koeaika. 
Mikäli asuminen tai opiskelut eivät suju tarkoituksen mukaisesti, asumisoikeus voidaan purkaa 
apulaisrehtorin päätöksellä. Alaikäisen asukkaan huoltaja vastaa nuorensa asumisesta.

Asuntolatoiminnasta vastaa opiston apulaisrehtori ja johtoryhmä, mukana asuntolaohjaaja ja muu 
oppilaitoksen henkilökunta.

Asuntolaohjaajalla, rehtorilla, apulaisrehtorilla, kiinteistöhuollolla ja heidän muilla valtuuttamilla 
henkilöillä on oikeus vierailla asuinhuoneessa tarvittaessa ilmoittamatta.

Oppilaitos ei vastaa asukkaan henkilökohtaisesta omaisuudesta. Asukkaan suositellaan vakuutta-
maan henkilökohtainen omaisuutensa tarpeen mukaan.

1. SAVUTTOMUUS
Asuntola ja opiston alue on savuton. Tupakointi ja tupakkatuotteiden (nuuska, sähkötupakka) käyttö 
ja hallussapito on kielletty.
Katso kohta 6. erityistilanteet ja sääntörikkomukset.

2. PÄIHTEET
Alkoholin, huumeiden, huumaavien aineiden tai niihin liittyvien välineiden hallussapito, käyttö ja 
niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on asuntolassa ja opiston alueella kielletty. Asuntolaoh-
jaaja voi varmistaa opiskelijan päihtymisen turvallisuuden varmistamiseksi, sekä voi ottaa päihteet 
ja välineet haltuunsa. Katso kohta 6. erityistilanteet ja sääntörikkomukset.

ASUNTOLAN
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

POIS 
MUUTTAMINEN
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3. TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ
Asuntolassa ei saa polttaa kynttilöitä tai käyttää herkästi kuumentuvia sähkölaitteita, esim. laava-
lamppu ja itserakennetut tietokoneet. Henkilökunnalla on oikeus poistaa vialliset ja edellä mainitun 
mukaiset sähkölaitteet huoneesta.

Aseiden (mukaan lukien air-soft –aseet), ampumatarvikkeiden, teräaseiden ja räjähteiden, sekä 
muiden näihin (ilotulitteet) verrattavien esineiden tai asioiden tuonti ja säilyttäminen asuntolassa ja 
opiston alueella on kielletty.

Asukas on tietoinen opiston ja asuntolan pelastus- ja turvallisuussuunnitelmista.

Asuntolassa noudatetaan opiston yhteistä kestävän kehityksen toimintamallia - jätteet kierrätetään 
kierrätysohjelman mukaisesti ja toimitaan yleisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Sisäpihalle ei saa ajaa moottoriajoneuvoilla – vain huoltoajo ja invakyyditys sallittu.

Tulenteko opiston alueella on kielletty muilla kuin merkityillä alueilla.  Nuotiopaikan käytössä on 
oltava mukana opiston henkilökuntaa, joka vastaa tulenteosta.

4. HILJAISUUS
Opiskelurauhan ja henkilökohtaisen levon turvaamiseksi asukas sitoutuu noudattamaan asuntolan 
hiljaisuusaikaa klo 22 - 07 Tarpeetonta ruuanlaittoa, siivousta, suihkussa käyntiä, musiikin kuunte-
lua ja muuta melua tulee välttää.

5. VIERAILUAIKA
Asuntolassa saa vierailla maanantai-torstai 12.00-20.00. Perjantaisin 12.00-15.00. Asukkaan on 
yövyttävä omassa huoneessaan.

6. ERITYISTILANTEET JA SÄÄNTÖRIKKOMUKSET
Opisto ei voi taata asumista, mikäli jotain yllättävää sattuu 
(kuten vesivahinko, muu asumista estävä rajoite). 

Allekirjoittamalla asukassopimuksen, asukas sitoutuu noudattamaan asuntolan ja opiston järjes-
tyssääntöjä. Alaikäisen kohdalla huoltaja on aina vastuussa. Mikäli edellä mainittuja sääntöjä riko-
taan, asuntolaohjaajalla, apulaisrehtorilla ja rehtorilla on oikeus ryhtyä toimenpiteisiin. Sääntörik-
komuksista seuraa suullinen varoitus, kirjallinen varoitus tai asumisoikeuden päättäminen.Rehtori 
ja apulaisrehtori vastaavat kirjallisesta varoituksesta sekä asumisoikeuden päättämisestä. 
Asuntolaohjaaja vastaa suullisista keskusteluista sekä varoituksista. Tieto varoituksista ja asumis-
oikeuden päättämisestä toimitetaan myös alaikäisen asukkaan huoltajalle. Asukkaalle ja tämän 
huoltajalle annettaan mahdollisuus tulla kuulluksi ennen asumisoikeuden päättämistä.

Nämä järjestyssäännöt on luotu lopuksi mainittujen lakien ja asetusten, 
sekä opiston yleisten ohjeistusten mukaisesti. Lait ja asetukset: 

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 ja asetus ammatillisesta koulutuksesta 
673/2017, perusopetuslaki 628/1998, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 ja 

laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 886/2017, alkoholilaki 1102/2017, 
päihdehuoltolaki 41/1986, huumausainelaki 1289/1993, 

tupakkalaki 549/2016 ja lastensuojelulaki 417/2007. 

Asuntolan järjestyssäännöt vahvistaa Jyväskylän kristillisen opiston johtoryhmä.
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