
ASUNTOLAAN MUUTTAVAN MUISTILISTA 

Astu asuntolaan avoimin mielin. Kaikenlaiset tunteet- sekä ilot että surut- ovat asuntolassa läsnä joka 
päivä. Pyri huomioimaan muut, kiinnitä huomiota omaan käyttäytymiseesi, anna toisille tilaa olla välillä 
yksinkin.   

Asuntolan ohjaaja on ystäväsi (vaikket ehkä aina tunne niin). Kerro rohkeasti, jos sinulla on asumisessa 
pulmia, tai asioita, joita haluat purkaa sydämeltäsi. Aikaa järjestyy kyllä! 

Ole aktiivinen! Asuntolassa voi kuluttaa aikaa monin keinoin, ja Mikkeli on täynnä 
harrastusmahdollisuuksia. Asuntolan ohjaajan kanssa voit miettiä erilaisia ajankäyttötapoja. 

Asuntolan asukkailla on mahdollisuus järjestäytyä asuntolaneuvostoksi. Asuntolaneuvosto suunnittelee 
tapahtumia ja tekee esityksiä hankinnoista ja aktiviteeteista. Asuntolaneuvosto kootaan lukuvuodeksi 
kerrallaan, heti syyslukukauden alussa.  

Huolehdi kiinteistön ja kaluston siisteydestä ja kunnosta. Asuntolan tilat tarkastetaan viikoittain, 
silloin sekä huoneiden että solujen tulee olla siistit: 

- pöytä- ja lattiapinnat pyyhitty 
- roskakorit tyhjennetty 
- tavarat järjestelty kaappeihin
- jääkaappi, liesi ja mikroaaltouuni puhdistettu
- astiat tiskattu

Asuntolassa kierrätetään jätteet, ole tarkkana roskakorien sisällöstä! 

Mikäli solusta puuttuu siivousvälineitä, roskapusseja, käsipyyhepapereita tms. ilmoita siitä siivoojalle. 
Ensimmäisen tiskiharjan ja pesuaineen tarjoaa asuntola, muutoin opiskelijat huolehtivat itse 
astianpesuvälineiden hankinnasta. Lattia- ja pöytäpintojen siivoukseen tarkoitetut välineet löytyvät solun 
siivouskaapista. Siivooja kiertää viikoittain kaikissa asuntoloissa, ja on joka päivä jossain koulun alueella. 
Siivoojan EI kuulu siivota kenenkään henkilökohtaisia sotkuja, hän huolehtii yhteisten tilojen yleisestä 
siisteydestä, käsipyyhepapereista, saniteettitiloista jne. 

Kengille ja vaatteille on omat säilytyspaikat ja naulakot. Henkilökohtaisempia tavaroita ja vaatteita voi 
säilyttää oman huoneen lukittavassa kaapissa, lisäksi naulakoita ja säilytystilaa on solujen päädyssä olevissa 
vaatehuoneissa, sekä mm. kylpyhuoneen oven vieressä. Tuulikaapissa EI säilytetä kenkiä tai mitään 
muutakaan. Asuntolassa asukkaat käyttävät omia liinavaatteitaan ja tyynyjään, sängyt ja patjat huoneissa on 
valmiina. 

Asuntolan asioista tiedotetaan soluissa ja asuntolan ohjaajan ovessa olevilla ilmoitustauluilla. 
Asuntolan ohjaaja luo tiedotusta varten myös erilaisia WhatsApp-ryhmiä tarpeen mukaan (esim. 
asuntolaneuvosto, sählyporukka jne.) Asuntolan ohjaaja suunnittelee ohjelmaa ja tapahtumia yhdessä 
asuntolaneuvoston kanssa. Asukkaatkin saavat esittää toiveita erilaisten tapahtumien sisällöstä.  

Paloilmoittimen hälytyksen kuullessasi poistu välittömästi asuntolasta kokoontumispaikalle (koulun 
pääoven edessä). 

Asiointiajot koululta kauppaan ajetaan asuntolan ohjaajien toimesta maanantaisin ja keskiviikkoisin, 
pääsääntöisesti klo 17 alkaen. Mikäli aikaan tulee muutoksia, siitä ilmoitetaan asuntolan ohjaajan 
ovessa olevalla ilmoitustaululla. Ole ajoissa paikalla, varaudu siihen, että joudut odottamaan vuoroasi 
hetken aikaa. Miettikää yhdessä, tarvitseeko kaikkien lähteä kauppaan vai voisiko joku tehdä ostoksia toisten 
puolesta? 
Vapaa-ajan tilat ja kuntosali ovat avoinna päivittäin (ma-to) klo 15-23 välisen ajan. Ilmoita 
rikkoutuneista välineistä välittömästi asuntolan ohjaajalle ja pidä omalta osaltasi paikat siistinä. Sauna 
lämpiää joka ilta (ma-to). Saunavuorot löytyvät saunan ovesta. Saunan tiloista löytyy myös pesukone, jota 
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asukkaat saavat käyttää henkilökohtaisten vaatteiden pesemiseen. Koneen vieressä on varauslista johon 
asukas voi kirjata oman pyykkivuoronsa. Jokaisen tulee huolehtia itse omista pesuaineistaan. 
Työvaatteita saa pestä vain koulun tiloissa olevilla, siihen käyttöön erityisesti tarkoitetuilla koneilla. 
Käyttöopastusta saa opettajilta ja asuntolan ohjaajalta. 

Koulun tilat (simulaattorit, tietokoneet yms.) on käytettävissä sopimuksen mukaan. Asuntolan tiloissa ei ole 
tällä hetkellä langatonta internet-yhteyttä, kiinteä yhteys toimii mutta on hidas johtuen runsaasta 
käyttäjämäärästä. 

Kaikkien vapaa-ajan tilojen käytön edellytys on, että paikat pidetään siisteinä ja ehjinä. Perjantaisin 
tilat ovat pääsääntöisesti kiinni. 

Asuntola on suljettu viikonloppuisin, mutta joissain tapauksissa yksittäisiä poikkeuksia voidaan tehdä. Lupa 
viikonloppuasumiseen anotaan joka kerta erikseen koulutuspäälliköltä. 
Asuntolan ovet aukeavat maanantaisin klo 07.00, ja sulkeutuvat perjantaisin klo 15.00. Asukkaiden 
avaimet toimivat ulko-oviin vain tänä aikana. 

Salosaaren kuljetukset toimivat seuraavasti: 
Maanantaisin opiskelijat haetaan Matkakeskuksesta klo 9.30, klo 11.15 ja 12.00. 
Perjantaisin järjestetään kuljetus Salosaaresta Matkakeskukseen klo 11.30 ja 11.50 
Ilmoittautuminen kuljetuksiin tehdään joka viikko erikseen! 
Opintotoimistosta saat tarvittaessa lisätietoja kuljetuksiin liittyen. 

Asuntolan alueelta on mahdollista saada kohtuullista maksua vastaan lämmitystolpallinen autopaikka 
talveksi. Tietoa hinnoista ja varauksista saa Salosaaren opintotoimistosta. 

Asuntolan ohjaajan työaika vaihtelee. Yleensä ohjaaja on paikalla joka päivä (ma-to) ja tavoitettavissa 
viimeistään klo 16.30 jälkeen, yöhön saakka. Perjantaisin asuntolan ohjaaja on yleensä pois. Ota 
hätätilanteessa yhteyttä hätäkeskukseen (112). Informoi myös asuntolan ohjaajaa mahdollisista tapaturmista 
tai hätätilanteista.  

Anna palautetta! Kerro suoraan, jos jokin mättää, kehutkin kelpaavat! Nimettömän palautteen voit antaa 
vapaa-ajan tilassa olevaan palautelaatikkoon. 

Tutustu asuntolasääntöihin! Asuntolan ohjaaja vetoaa asuntolasääntöihin usein. Tuntemalla säännöt 
parannat omaa oikeusturvaasi ja osaat toimia asuntolassa oikein. Yhteisiä tiloja ja piha-alueita valvotaan 
myös kameroin, asuntolan ohjaajalla on oikeus katsoa reaaliaikaista kuvaa ja nauhoitteita, mikäli tarvetta 
ilmenee (esim. ilkivalta). 

Asuntolan ohjaajaan voit ottaa yhteyttä kaikissa asioissa: 

Jari ”Papi” Paappanen 
044 711 5626  
jari.paappanen@esedu.fi 

TEHDÄÄN YHDESSÄ ASUMISESTA VIIHTYISÄÄ! 
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