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TERVETULOA ASUMAAN SASTAMALAAN!

Tästä tiedotteesta löydät tarpeellista tietoa asuntolassa asumista varten. Alaikäiset
tutustuvat tähän yhdessä huoltajansa kanssa.
Asuntolaohjaajan työaika on ma-to klo 14.00–22.00 sekä tarvittaessa sunnuntai-iltaisin.
Tavoitat hänet numerosta 050 3431895, etunimi.sukunimi@sasky.fi, tai Snapchat
vak_asuntola. Tallenna numero puhelimeesi hätätilanteiden (esim. avain huoneessa)
varalle. HUOMIOITHAN, että avaimesi on oltava aina mukana ja varsinkin klo 22 jälkeen,
jolloin ketään ei ole avaamassa ovea, eikä asuntolassa ole päivystäjää.
Asuntolassa saattaa olla ahdasta koulun alkaessa, mutta tilanne muuttuu yleensä syksyn
edetessä.

1. ASUNTOLAAN MUUTTAMINEN
Asuntoloita on kaksi: 2-kerroksinen pienkerrostalo, jossa 2–3 hengen huoneet,
suihkutilat, siivouskomero sekä yhteinen keittiö molemmissa päissä, jossa
astianpesukone.
Rivitalo, jossa kaksi kahden hengen huonetta, joissa yhteinen keittiö ja wc/suihkutilat.
Keittiössä on grilliuuni, sekä liesi (ilman uunia).
Molemmat sijaitsevat Vammalan ammattikoulun, Ratakatu 36 piha-alueella.
Huonekaveritoiveita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. On tärkeää, että opiskelijat
viihtyvät asuntolassa. Oma huone on mahdollinen vain siinä tilanteessa, jos on tilaa ja
opiskelijalla perusteltu syy, miksi tarvitsee oman huoneen.

Asuntolaohjaaja

TUO MUKANASI ASUNTOLAAN MAHDOLLISIMMAN VÄHÄN ALUKSI
TAVARAA:
•

TYYNY JA PEITTO, liinavaatteet, ruokailuvälineet, muki, lautanen, kattila,
paistinpannu. (Astioita on jäänyt todella paljon entisiltä asukkailta, joten
kannattaa tarkastaa ne ennen, kuin tuot paljon omia astioita), wc paperia,
pyykinpesuaine, astianpesuaine. KAHVINKEITIN PITÄÄ OLLA VARUSTETTUNA
AUTOMAATTISELLA SAMMUTUKSELLA
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HYVÄ TIETÄÄ!
•

•

Koulullamme on yhteisissä tiloissa pyykkikoneet ja kuivausrummut.
Pyykinpesu on koululla ilmaista. Opastamme koneiden käytössä. Pyykkejä ei
kuivata omissa huoneissa vaan kuivausrummussa tai tiloissa olevalla
pyykkinarulla. Asuntolaohjaajan tiloissa on myös silitysrauta sekä –lauta.
SUNNUNTAI-ILTANA on mahdollista tulla asuntolaan klo 18 jälkeen, jos
koulu alkaa maanantaina.

2. ASUMINEN
Jotta asuntolassa on kaikilla turvallinen ja mukava asua, on asuntolassa
järjestyssäännöt, joita tulee noudattaa. Alaikäisten on oltava tontilla klo 20 ja
hiljaisuus on klo 22. Myös vieraiden on poistuttava viimeistään klo 20. Asukas on aina
vastuussa vieraistaan ja että he noudattavat asuntolan yhteisiä ohjeita.
Jos nuorella on joku harrastus, minkä vuoksi aikataulua ei voi noudattaa, toivon, että
vanhemmat ilmoittavat tästä asuntolaohjaajalle. Siinäkin tapauksessa, että vanhemmat
ovat antaneet luvan viipyä esimerkiksi kaverien luona myöhempään tai olla yötä pois
asuntolasta. Huoltajilla on aina mahdollisuus vierailla asuntolassa muinakin aikoina.
Kysykää rohkeasti asuntolaohjaajalta, jos joku asia askarruttaa.
2.1 Säännöt ja sääntörikkomukset
-

väkivalta ja päihteet ovat nolla toleranssilla ja niistä on aina seuraamuksia.
asuntolaohjaaja soittaa nuoren kanssa yhdessä kotiin rikkomuksen niin vaatiessa
rehtori päättää kurinpitotoimista ja alaikäisten kohdalla otetaan aina yhteyttä
kotiin
vakavuudesta riippuen seuraamukset ovat puhuttelusta asuntolasta erottamiseen
alaikäisten alkoholin käytöstä tehdään aina lastensuojeluilmoitus
asuntolasta lähdetään aina kouluun ajoissa ja palataan koulupäivän jälkeen
vapaapäivinä, viikonloppuisin ja sairaana lähdetään aina kotiin
todella pitkän matkan päässä asuvat voivat anoa asuntolaohjaajan kautta
rehtorilta luvan olla asuntolassa satunnaisesti viikonloppuisin. Näistä pitää aina
neuvotella asuntolaohjaajan kanssa ajoissa.

3. SIIVOUS
Asuntolassa pidetään paikat siivottuna joka päivä. Asuntolaohjaaja
tekee kerran viikossa siivoustarkastuksen kaikissa soluissa.
Siivoukseen osallistuu aina jokainen asukas. Viikoittaisen
perussiivouksen lisäksi pidetään muutamia isompia siivouksia ennen
loma-aikoja. Työharjoitteluun lähdettäessä asuntola on myös siivottava.
Siivoustarvikkeet saadaan koululta ja roskat kierrätetään (ohjeet
lopussa). Huomioithan, ettei koululta saa astianpesuainetta!
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4. TURVALLISUUS
Asuntoloiden ja koulun alueella on tallentava kameravalvonta, jonka tarkoitus on
ehkäistä ongelmia. Mikäli ongelmia kuitenkin tulee, tallenteiden avulla voidaan asiaa
myös selvittää. Jos alueella näkyy epämääräisiä ”tyyppejä” tai häiriötä, kannattaa
opetella koulun osoite Ratakatu 36, Sastamala ulkoa hätänumeroon 112 soittoa
varten. ASUNTOLASSA EI OLE YÖVALVONTAA KLO 22 JÄLKEEN. Kannattaa aina
ilmoittaa myös asuntolanohjaajalle erilaisista rikkomuksista hänen tullessaan töihin.
Huomioithan, että asuntolaohjaaja pitää kirjaa asukkaista paloturvallisuuden vuoksi!
Alueella kiertää yön aikana vartija, jonka opiskelija voi tarvittaessa myös itse hälyttää
paikalle. Rivitalolla palovaroittimet kierretään kerran kuussa tarkastamassa.
Muutama tärkeä pointti vielä:
▪ Ketään ei kiusata
▪ Opiskelija on velvollinen hakemaan uuden patterin palovaroittimiin
astunolaohjaajalta, jos huomaa sen olevan lopussa.
▪ Autot, mopot, pyörät jne. pysäköidään niille tarkoitetuille alueille.
▪ Poistumistiet on pidettävänä vapaana tavaroista.
▪ Alkusammutustarvikkeet on näkyvästi merkitty.
▪ Sammutuskaluston edusta on pidettävä vapaana.
▪ Tarkista säännöllisesti sähkölaitteiden kunto ja varmista etteivät ne ole turhaan
päällä.
▪ Sähkölaitteiden ohjeet löytyvät asuntolaohjaajan toimistolta ja laitteiden
käytössä opastetaan alkuinfossa ja tarvittaessa muulloinkin.
▪ Varmista ettei vesihanat jää valumaan.
▪ Poistuessasi varmista, että ovet menevät lukkoon.
▪ Ilmoitathan havaitsemistasi turvallisuusepäkohdista asuntolaohjaajalle
viipymättä.
▪ Ensiaputarvikkeet löytyvät asuntolaohjaajan työhuoneesta.
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5. OPISKELIJAHUOLTOPALVELUT
Koulullamme on terveydenhoitaja ja opinto-ohjaaja päivittäin. Kuraattori ja psykologi
muutaman kerran viikossa tavattavissa. Sairastuessa on sinun aina käytävä
terveydenhoitajan luona. Tärkeimpiä yhteystietoja löytyy sisällysluettelon alta.
Erilaisista kroonisista sairauksista on toivottavaa kertoa asuntolaohjaajalle ja
tarvittaessa muille asukkaille. Kertominen on kuitenkin opiskelijan itsensä päätettävissä.

6. VAPAA-AIKA
Koulullamme on säännöllistä vapaa-ajantoimintaa.
Kaikista vapaa-aikaan liittyvistä tapahtumista saa
tiedon asuntolaohjaajan toimistolle ilmestyvästä
viikko-ohjelmasta ja WhatsApp ryhmästä. Edellä
mainitusta ryhmästä nuori voidaan poistaa, jos hän ei
siellä osaa käyttäytyä.
Retkille mahtuu 8 ensimmäistä ilmoittautunutta,
kuljetus on ilmainen, mutta aktiviteetti saattaa olla
maksullista.
Kerrostalolla on kaksi kerhotilaa. Toinen on aivan
alimmaisessa kerroksessa, minne opiskelija pääsee
huoneensa avaimella. Samassa tilassa on pyykkitupa.
Siellä voi pelata mm. pingistä, biljardia ja ilmakiekkoa. Toinen samassa talossa
1.kerroksessa, missä on tv, tallentava digiboksi, karaokelaitteet ja tietokone.
Harrastuksista on mahdollista kerryttää tyhy-passiin leimoja. Käykää myös tutustumassa
www.sakustars.fi sivuihin.
Muistakaa, että koulun vakuutus ei ole voimassa asuntolassa. Suosittelen siis vapaa-ajan
tapaturmavakuutusta. Tapaturman sattuessa asuntolassa, voi opiskelija kääntyä
Vammalan terveyskeskuksen puoleen ennen klo 19. Sieltä voidaan ohjata omalle
paikkakunnalle esim. tarkempiin tutkimuksiin .
Asuntolalla on myös muutama pyörä mitä voi halutessaan lainata. Tästä saat tarkemman
ohjeistuksen asuntolaohjaajalta.
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7. Erilaisia käytännön asioita
Langaton netti on käytössä. Tarvittavat tiedot saat tullessasi.
Jos haluat postia asuntolalle, ohjaa se osoitteeseen Vammalan ammattikoulu, Oma Nimi,
Asuntola, Ratakatu 36, 38210 Sastamala. Posti tulee itse noutaa päärakennuksesta
oppilaitoksen infopisteestä. Opiskelija ei voi muuttaa kirjoille koulun asuntolaan, vaan
hänellä pitää olla virallinen osoite kotikunnassaan.

8. ASUNTOLAHUONEEN LUOVUTTAMINEN JA VASTUU TILOISTA
Luovuttaessasi asunnon tulee sinun siivota se siihen kuntoon, kuin se oli syksyllä koulun
alkaessa. Yhteiset tilat ovat yhteiset, joten ne siivotaan myös yhdessä. Jos siivousta ei
suoriteta, niin koululla on lupa pyytää ulkopuolinen siivooja paikalle ja laskuttaa
siivouskulut asukkaalta.
Asuntolapaikka myönnetään korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan, joten jos haluat
syksyllä takaisin asuntolaan, tulee sinun hakea paikkaa vuosittaisten ohjeiden
mukaan.

9. ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Sisällys
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2. Asumisoikeus ............................................................................................................................... 9
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Nämä säännöt on laadittu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 531/2017 ja
asetuksen ja tupakkalain 698/2010 mukaisesti. Asuntolasääntöjen lisäksi asuntolassa
asuvan opiskelijan on noudatettava koulutuksen järjestäjän yleisiä järjestyssääntöjä ja
niiden nojalla annettuja tarkempia ohjeita. Sääntöjen tavoitteena on asumis- ja
opiskelurauhan sekä turvallisuuden ja viihtyvyyden säilymisen edistäminen asuntolassa.
Jokainen asukas ja alaikäisten kohdalla myös asukkaiden huoltajat sitoutuvat
noudattamaan näitä järjestyssääntöjä asuntolasopimuksella.

1. Järjestyssääntöjen soveltaminen
•
•
•
•
•

Opiskelija-asuntolan alueena pidetään asuntolatiloja ja piha-alueita.
Opiskelija-asuntolan sääntöjä sovelletaan asuntolassa asuviin ja asuntolassa
vieraileviin henkilöihin.
Asuntolassa asuva opiskelija on ensisijaisesti vastuussa, että hänen vieraansa
noudattavat oppilaitoksen asuntolan järjestyssääntöjä.
Opiskelija-asuntolassa asumisaikana pidetään kaikkea sitä aikaa, jonka opiskelija
on kirjoilla asuntolassa.
Alaikäisen kohdalla huoltaja on viime kädessä vastuussa opiskelijan asumisesta ja
asuntolan järjestyssääntöjen noudattamisesta.
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2. Asumisoikeus
•

Asuntolassa asuminen on luvanvaraista ja edellyttää asuntolasopimukseen
sitoutumista.

•

Asuntola on tarkoitettu majoittumista varten ensisijaisesti oppilaitoksen
opetusympäristössä tapahtuvien opetus- ja ohjauspäivien ajaksi. Mikäli
opiskelijalla on tarve majoittua asuntolassa muina aikoina, on tämä luvanvaraista
ja asiasta on sovittava etukäteen riittävän ajoissa asuntolanohjaajan kanssa.

•

Asuntolapaikan saaminen edellyttää säännöllistä osallistumista opetukseen.
Luvattomat poissaolot opetuksesta voivat johtaa asuntolapaikan menettämiseen.
Asuntolapaikka myönnetään korkeintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Oikeus
asuntolapaikkaan päättyy kuitenkin, jos:
1) opiskelija on suorittanut tutkinnon tai valmentavan koulutuksen tai
saavuttanut muun hänelle henkilökohtaisessa osaamisen
kehittämissuunnitelmassa tavoitteeksi asetetun osaamisen ennen määräajan
päättymistä;
2) opiskelija on katsottu lain 531/2017 97§:n perusteella eronneeksi;
3) opiskelijan opiskeluoikeus peruutetaan.
Jos opiskelija erotetaan määräajaksi oppilaitoksesta, hänen osallistumisensa
opetukseen evätään, tai opiskeluoikeus väliaikaisesti keskeytetään, opiskelijan
oikeus asuntolapaikkaan keskeytyy vastaavaksi ajaksi.
Opiskelija-asuntolassa saavat asua ainoastaan ne henkilöt, joille on myönnetty
asumisoikeus. Vieraiden majoittaminen on kielletty.
Asukkaalle annetaan asumisoikeuden ajaksi huoneen avain, jonka kopiointi ja
toiselle luovuttaminen on kielletty. Asukas on vastuussa avaimen katoamisesta ja
on korvausvelvollinen uudelleen sarjoituksesta sekä avaimen teettämisestä
aiheutuneista kustannuksista. Opiskelija on velvollinen pitämään oman huoneensa
ja ulko-oven lukittuna poissa ollessaan.

•

•
•
•

3. Päihteet, tupakointi ja vaaralliset esineet
•

•
•

Alkoholin ja muiden huumaavien aineiden hallussapito, käyttö ja niiden
vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen ja opiskelija-asuntolan alueella
on kielletty. Alaikäisen päihteiden käytöstä tehdään aina lastensuojeluilmoitus.
Asuntoloissa noudatetaan SASKY Koulutuskuntayhtymän päihdetoimintamallia.
Oppilaitoksen ja opiskelija-asuntolan alueella noudatetaan tupakkalakia ja
tupakointi (mukaan lukien sähkötupakka ja muut korvaavat valmisteet)
oppilaitoksen alueella on kielletty.
Asuntolaan ei saa tuoda eikä siellä saa säilyttää ilotulitteita, räjähteitä tai
ampuma-, terä- ym. aseita.

4. Asumisen ohjaus ja valvonta
•
•

Asuntolanvalvonnasta vastaa asuntolanohjaaja ja tarvittaessa siihen osallistuu
myös muu henkilökunta yhteistyössä asuntolaohjaajan kanssa.
Asuntolassa ei ole yövalvontaa. Alueella kiertää vartiointiliike. Asuntolan pihaalueilla on tallentavat valvontakamerat. Mikäli asukas/asukkaat ovat omalla
toiminnallaan aiheuttaneet hälytyksen vartiointiliikkeeseen, voidaan käynnistä
aiheutunut lasku ohjata asukkaan/asukkaiden maksettavaksi.
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•
•
•
•
•

Asuntolanohjaajalla sekä tarvittaessa muulla henkilökunnalla on oikeus käydä
opiskelijan huoneessa ja tarvittaessa tarkastaa se opiskelijan suostumuksella
Käynnin ja tarkastuksen syy on oltava opiskelijalla tiedossa.
Mikäli epäillään henkeen, terveyteen liittyvää uhkaa (pakko toimia), oven
avaaminen on sallittua jokaisella tilanteessa olevalla. Vartiointiliikkeellä ja
poliisilla on velvollisuus ja oikeus tehdä tarkistuksia tiloihin.
Kiinteistön huoltoon liittyvien tehtävien niin vaatiessa omistajan edustajalla on
oikeus käydä huoneissa ilmoittamalla siitä asukkaalle.
Saskyn omaisuuteen liittyvää merkittävää välitöntä uhkaa (esim. ikkuna
rikki/auki) epäiltäessä henkilökunnalla sekä vartiointiliikkeellä ja poliisilla on
oikeus välittömiin tai ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.
Mikäli asukkaan epäillään syyllistyneen rikoksen tunnusmerkit täyttävään
tekoon/toimintaan, tehdään asiasta ilmoitus poliisille.

5. Kurinpitotoimenpiteet asuntolassa
•

Rangaistustoimenpiteet perustuvat lakiin ammatillisesta koulutuksesta
(531/2017).
• Kurinpitorangaistuksia asuntolassa ovat:
1. Kirjallinen varoitus
2. Opiskelijan erottaminen opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä
olevaksi ajaksi.
• Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. Jos teko tai
laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa lain 531/2017 86§ 1 momentissa
tarkoitettua käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan
erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Asuntolasta
erottamisesta päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin.
Korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta voi koulutuksen
järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori.
• Ennen opiskelijan asuntolasta erottamista ja kirjallisen varoituksen antamista
opiskelijalle on yksilöitävä kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko tai
laiminlyönti, hankittava tarpeellinen selvitys sekä varattava opiskelijalle tilaisuus
tulla kuulluksi. Ennen alaikäisen opiskelijan erottamista opiskelija-asuntolasta on
kuultava myös opiskelijan huoltajaa.
• Rangaistuksesta tulee antaa kirjallinen päätös.
• Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen, ei hänelle saa samasta
syystä määrätä kurinpitorangaistusta. Opiskelija saadaan kuitenkin erottaa
oppilaitoksesta määräajaksi tai erottaa opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai
jäljellä olevien opintojen ajaksi, jos se opiskelijan tekemän rikoksen tai siihen
liittyvien seikkojen perusteella on perusteltua.
Tämän järjestyssäännön lisäksi tulosyksiköissä on asuntolakohtaisia sääntöjä ja
ohjeita asuntolassa asumiseen.
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ALUEKARTTA JA ROSKIEN LAJITTELU

Asuntola A

Info

Asuntolaohjaaja 1.
krs

MAJOITTUMINEN

Asuntola B
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Tyhjää tilaa täytettäväksi esim. pakkauslistalla tai mahdollisilla
kysymyksillä:

