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OPISKELIJA-ASUNTOLAN
JÄRJESTYSSÄÄNTÖ
1.
Tätä järjestyssääntöä sovelletaan kaikkiin oppilasasuntolassa asuviin henkilöihin.
Asuntolassa asuvana olet vastuussa siitä, että
myös vieraasi noudattavat tätä sääntöä.
2.
Opiskelija-asuntoloissa saavat yöpyä
vain ne henkilöt, joille on siihen myönnetty
lupa. Pääsääntöisesti maksuton asunto voidaan antaa vakinaisen koulutuksen opiskelijoille lähiopetuspäivinä. Muuhun tarkoitukseen
asuntoja voidaan käyttää ainoastaan oppilaitoksen rehtorin luvalla.
3.
Jos asuntolassa asuva opiskelija ei yövy
asuntolassa, poissaoloista on ilmoitettava etukäteen asuntolanhoitajalle, vapaa-ajanohjaajalle tai päivystäjälle.
4.
Asukkaille luovutetaan avaimet, jotka
tulee palauttaa asuntolasta pois muutettaessa. Avaimet ovat henkilökohtaisia eikä niitä
saa luovuttaa muille.
5.
Jokaisen asuntolassa asuvan on perehdyttävä paloturvallisuuslaitteisiin ja hätäohjeisiin sekä –reitteihin. Kynttilänpoltto asuntoloissa on kielletty.
6.
Kussakin asuntolassa asuvat valitsevat
keskuudestaan yhdyshenkilön, joka on jäsenenä asuntolatoimikunnassa.
7.
Asuntolassa toimii asuntolanhoitaja ja
vapaa-ajanohjaaja. Ota heihin yhteyttä asuntolan järjestystä, työrauhaa, puutteita ja epäkohtia
koskevissa asioissa sekä sairaustapauksissa.
Asuntolanhoitajan ja vapaa-ajanohjaajajn työajan ulkopuolella ota yhteyttä päivystäjään
puh. 0440 232 945.
8.
Hiljaisuus asuntoloissa alkaa klo 22.00
ja päättyy klo 06.30. Tänä aikana ei saa olla
muualla kuin omassa soluasunnossaan.
9.
Oppilaitoksessa opiskelevien vierailut
toisissa asuntoloissa ja ulkopuolisten vierailut
ovat sallittuja klo 17.00 - 22.00.
10.
Pidä huonee
si siistinä ja järjestyksessä. Yleiset tilat siivotaan oppilaitoksen toimesta kerran viikossa. Tiskauksesta ja muusta
siivouk
sesta huolehdit itse. Asukkailla on
yhteisvastuu asuntolan yleisten tilojen siisteydestä viikkosiivousohjeissa sovitulla tavalla.
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11.
Oppilaitoksen järjestämän siivouksen
ajaksi asukkaiden tulee poistua siivottavasta
tilasta. Huolehdi omalta osaltasi myös asun
tolan yleisten tilojen siisteydestä viikkosiivousohjeissa sovitulla tavalla.
12.
Työvaatteet ja jalkineet tulee säilyttää
niille varatuilla paikoilla ja hevosten omat tarvikkeet talleilla.
13.
Huonekaluja ja muita kalusteita ei saa
muuttaa niille osoitetusta tilasta ilman asuntolanhoitajan lupaa.
14.
Oppilaitos ei vastaa yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.
15.
Lemmikkieläinten tuonti asuntolaan on
kielletty.
16.
Ilmoita omaisuuden vahingoittumisesta
mahdollisimman pian kiinteistöhuollolle. Olet
korvausvelvollinen vahingosta, jonka aiheutat
tahallisesti tai huolimattomuudellasi.
17.
Tupakointi on kielletty liitteen määrittelemällä oppilaitoksen alueella sekä oppilaitoksen hallinnassa olevissa rakennuksissa.
18.
Mikäli asukas sallii vieraansa tuoda
päihteitä asuntolaan, voidaan häntä rangaista,
kuten hän itse olisi pitänyt päihteitä hallussaan.
19.
Poliisilla tai vastaavalla viranomaisella
on oikeus käyttää oppilaitoksen yhteisiä tiloja
huumekoirien, pelastuskoirien tai vastaavien
kouluttamiseen ennalta ilmoittamatta.
20.
Oppilaitoksen henkilökunnalla on pääsyoikeus asuntolan yhteisiin tiloihin järjestyksen ja siisteyden seuraamista varten. Teknillisellä henkilökunnalla on oikeus suorittaa
välttämättömiä teknisiä töitä ja tarkastuksia
myös asunnoissa tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti niistä ilmoitetaan aiemmin asukkaille.
Asuntoihin mentäessä asukkaalle ilmoitetaan
etukäteen, mutta asuntoon voidaan mennä
myös ilman asukkaan läsnäoloa.
21.
Asuntoloiden yleisten tilojen sekä opiskelijoiden huoneiden siisteys tarkistetaan säännöllisesti.

