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Tämän oppaan tarkoitus

Asuntolaan muuttaminen on uusi vaihe sekä opiskelijan, että huoltajan elämässä. Uusi 

tilanne saattaa mietityttää ja mieleen tulee kysymyksiä. Olemme koonneet tämän 

oppaan vastaamaan useimmin esitettyihin kysymyksiin, joiden tarkoitus on antaa 

tietoa Muhoksen Luovin asuntoloista ja asuntolassa asumisesta. Opas on tarkoitettu 

opiskelijoille, opiskelijoiden vanhemmille ja huoltajille. 

Asuntolaan muuttaminen ja uuden koulun aloittaminen ovat sekä opiskelijalle, että 

huoltajille uusi kokemus. Muutos voi tuntua kivalta, hieman jännittävältä ja vähän 

pelottavaltakin. On hyvä muistaa, että suurimmalle osalle tilanne on uusi ja 

jännittäminen on täysin normaalia. 

Jos sinulla on kysyttävää asuntola-asumiseen liittyen, voit soittaa asuntoloiden yleisiin 

puhelinnumeroihin. Puhelimet ovat auki aina asuntolan aukioloaikoina. Vastaamme 

asuntolaan ja asumiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Perustietoja asuntola Hanslankarista 

Asuntola Hanslankarilla tarkoitetaan kolmea Luovin Muhoksen yksikön opiskelija-

asuntolaa – eli Valtatien, Kummuntien ja Tapiontien asuntolaa. Kaikki asuntolat 

sijaitsevat Muhoksen keskustan läheisyydessä ja hyvien kulkuyhteyksien varrella. 

Jokaisesta asuntolasta on noin kilometrin matka koululle. 

Asuntolat ovat 

• Opiskelijalle maksuttomia

• Päihteettömiä ja savuttomia (asuntolassa ei saa käyttää tai säilyttää

päihteitä. Tupakointi sallittu vain tupakointipaikalla)

• Hajusteeton (asuntolassa ei saa käyttää hajuvesiä tai suihkutettavia

deodorantteja eikä hajustettuja pyykinpesuaineita tai huuhteluaineita)

• Luovissa on nollatoleranssi väkivallalle ja kiusaamiselle.

• Lemmikit eivät valitettavasti ole tervetulleita asuntolaan

Ohjaajia on paikalla kaikissa asuntoloissa aina kun asuntolassa on opiskelijoita, eli 

asuntolassa on ympärivuorokautinen valvonta ja tuki opiskelijoille. Opiskelijat asuvat 

kahden hengen huoneissa. Asuntolassa asumisen edellytys on opintojen edistyminen ja 

asuntolan sekä koulun järjestyssääntöjen noudattaminen.  
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Hanslankarin aukioloajat ja yhteystiedot 

Asuntola on auki maanantaista kello 8.00 perjantaihin kello 15.00. 

Asuntolat ovat kiinni viikonloppuisin ja koulun loma-aikoina. 

Asumiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteys asuntoloidemme yleisiin 

puhelinnumeroihin. 

Kaikki työntekijät saa kiinni myös sähköpostilla etunimi.sukunimi@luovi.fi 

Valtatien asuntola 

Valtatie 26 A 

91500 Muhos 

Puhelinnumerot 

1. kerros 040 319 3313

2. kerros 040 319 3322

3. kerros 040 319 3434

Tapiontien asuntola 

Tapiontie 1 

91500 Muhos 

Tapiontien puhelinnumero 

040 319 3200 

Kummuntien asuntola 

Kummuntie 1 

91500 Muhos 

Kummuntien puhelinnumero 

040 319 3612



5 

Valtatien asuntolan esittely 

Muhoksen keskustassa sijaitseva Valtatien asuntola 

on kolmikerroksinen esteetön kerrostalo. Valtatiellä 

on 104 opiskelijapaikkaa. Opiskelijat majoittuvat 

kahden hengen huoneissa, huoneissa on oma wc ja 

suihku. Kerroksissa on kaksi pienempää puolta, 

joita kutsutaan soluiksi. Soluissa on varusteltu 

keittiö ja olohuone sekä kodinhoitotila, solut ovat asukkaiden käytössä. Kerroksen 

jakaa ohjaajien toimisto. Asuntolassa on yhteinen vapaa-ajantila sekä saunatilat. 

Opiskelijoita varten on varattu rajallinen määrä autopaikkoja.

Tapiontien asuntolan esittely 

Tapiontie on kodinomainen asuntola, jossa on 

tilaa 25 opiskelijalle. Tapiontien asuntola on 

suuri paritalo, jossa molemmat puolet talosta 

on asuntolan tiloja. Huoneissa majoittuu 

pääsääntöisesti 2-3 opiskelijaa. Asuntolassa 

toinen puoli on nimeltään ”pieni puoli” ja toinen 

on ”iso puoli”. Sekä pienellä, että isolla puolella on oma keittiö ja olohuone 

varusteluineen. Asukkaiden käytössä on sauna ja kodinhoitotilat. Pienellä puolella 

asumiseen on mahdollisuus saada tiiviimpää tukea, isolla puolella asuminen on 

itsenäisempää. Tapiontien asuntolassa ei ole autopaikkoja opiskelijoille.  

Kummuntien asuntolan esittely 

Kummuntien kahteen rivitaloon mahtuu 28 

opiskelijaa. Opiskelijat majoittuvat 3-4 hengen 

asuntoihin, jossa jokaisessa on varusteltu keittiö 

ja wc/suihku. Asuntolassa on yhteinen vapaa-

ajantila. Vapaa-ajan tilassa on ohjaajien toimisto 

ja opiskelijoiden käytössä oleva sauna. Kummuntiellä asuminen vaatii opiskelijalta 

valmiutta asua itsenäisemmin. Opiskelijoiden käyttöön on rajallinen määrä 

autopaikkoja. 
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Mitä tarvitset mukaasi tullessasi asuntolaan?

Kaikissa asuntoloissa opiskelijoille on: 

• Oma sänky, patja, peitto ja tyyny

• Vuodevaatteet ja kylpypyyhe

• Kirjoituspöytä ja tuoli

• Lukollinen henkilökohtainen kaappi

Yleisissä tiloissa yhteisessä käytössä: 

• Perusvarusteltu keittiö, jossa on kahvinkeitin, vedenkeitin, kattilat,

paistinpannut, ruokailuvälineet, lautaset, juomalasit ja mukit

• Jääkaapit ja pakastimet

• Televisiot, muutamia pelikonsoleita ja pelejä

• Siivousvälineet, roskapussit ja vessapaperit saat pyytämällä niitä ohjaajilta

• Pesukone ja kuivausrumpu, opiskelijoille on omat pyykkikorit

Asuntolaan muuttajan pakkauslista 

� henkilökohtaiset lääkkeet (pakkaa mukaasi viikon aikana tarvitsemasi lääkkeet 

dosettiin. Dosetissa tulee lukea oma nimi sekä ohjeistus lääkkeen annosteluun ja 

käyttöaikaan) 

� särkylääkkeet 

� henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet 

� rahaa ruokaan, omiin ostoksiin ja kotimatkaa varten 

� vaihtovaatteita 

� sisäkengät (asuntolassa on mukavaa liikkua omissa sisäkengissä) 

� hajusteetonta pyykinpesuainetta 

� herätyskello 

� Halutessasi voit ottaa mukaan pyörän koulumatkoja varten. Pyörään tulee olla 

lukko, koska pyörät säilytetään ulkona katoksessa tai pyörätelineessä. 

Jos olet alle 18-vuotias, toivomme sinun saapuvan asuntolaan huoltajan 

kanssa.



7 

Millaista on arki asuntolassa? 

Asuntolassa asuminen on monista mukavaa, koska asuntolassa tutustuu uusiin ihmisiin 

ja siellä saa harjoitella itsenäistä elämää turvallisessa ja mukavassa ympäristössä.  

Ohjaajat ovat asuntolassa opiskelijoita varten. Asuntolassa saat tukea ja ohjausta 

• opiskeluun

• arjentaitojen kehittämiseen (esimerkiksi ruoanlaittoon ja pyykinpesuun)

• vapaa-aikaan ja kaverisuhteisiin

• itsenäistymiseen ja itsestä huolehtimiseen

Asuntolan elämää rytmittävät aikataulut 

Arkeamme rytmittää koulunkäynti ja asuntolan rutiinit, kuten harrastukset, 

siivouspäivä ja elokuvaillat.  

Aamulla opiskelijat herätetään ja heidän kouluunlähtönsä varmistetaan. Illalla 

varmistetaan, että opiskelijat ovat saapuneet asuntolaan. Ohjaajilla on tarvittaessa 

oikeus käydä opiskelijan huoneessa työtehtäviä hoitaessaan kaikkina vuorokauden 

aikoina, vaikka opiskelija ei itse olisi paikalla. 

Alaikäisten tulee olla asuntolassa kello 21.00. Kaikkien tulee olla asuntolassa 

kello 22.00 mennessä. Asuntolassa on hiljaisuus 22.00─6.00 välisenä aikana. 

Hiljaisuuden aikana asuntolassa tulee antaa kaikille rauha ja mahdollisuus nukkua. 

Ilmoittamatta jääneestä poissaolosta olemme yhteydessä alaikäisten kohdalla 

huoltajiin. 

Oma huone siivotaan kerran viikossa – järjestäjä siistii solun keittiön 

Siivouspäivänä opiskelijat siivoavat omat huoneensa yhdessä huonekaverin kanssa. 

Siivouksen vastuualueet jaetaan ja ohjaajat tarkistavat huoneet siivouksen jälkeen. 

Liinavaatteet ja pyyhkeet vaihdetaan joka toinen viikko, niitä ei tarvitse pestä itse. 

Järjestäjäviikot jaetaan opiskelijoille. Järjestäjä huolehtii keittiön siisteydestä. 

Kaverit ja perheet saavat vierailla asuntolassa vierailuaikana 

Ystävät voivat vierailla asuntolassa maanantaista torstaihin kello 17.00─20.30. 

Asuntolan säännöt koskevat myös vieraita ja asuntolassa asuva opiskelija on vastuussa 

vieraistaan. 
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Opiskelijan vapaa-aika ja harrastusmahdollisuudet 

Ohjaajat järjestävät opiskelijoille monipuolista, lähtökohtaisesti maksutonta toimintaa. 

Koulun tiloissa järjestetään ohjattua ryhmäliikuntaa, kuten 

• Sählykerho

• Futsal

• Avartti – nuorten harrastustoiminta

Opiskelija saa ohjausta koti- ja koulumatkojen 

kulkemisessa 

Ohjaajat opastavat opiskelijoita käyttämään julkisia kulkuvälineitä, kuten Oulun 

paikallisliikennettä. Maanantaisin ja perjantaisin ohjausta saa Muhoksella ja Oulussa 

linja-auto asemalla sekä rautatieasemalla. Muhoksella kaikki asuntolat ovat lyhyen 

kävelymatkan päässä julkisten kulkuvälineiden pysäkeiltä.  

Koulumatkaa asuntolan ja koulun välillä voit kulkea aluksi ohjatusti suuremmassa 

ryhmässä, kunnes koulumatka tulee tutuksi. 

Autopaikkaa voit kysellä asuntolan ohjaajalta saapuessasi asuntolaan. 

Säännöllinen ruokailu asuntolassa 

Oman jaksamisesi kannalta on tärkeää, että syöt säännöllisesti. Säännölliseen 

ruokavalioon kuuluu aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala. 

Koulu tarjoaa jokaiselle opiskelijalle maksuttoman lounaan, muut ruoat opiskelija voi 

tuoda kotoa tai ostaa kaupasta ja valmistaa itse. 

Kaupat ovat kävelymatkan päässä asuntolasta. Kauppa-asiointiin saat tarvittaessa 

apua ohjaajilta. 

Opiskelijoiden ruokatarvikkeille on varattu säilytystilaa yhteisistä tiloista ja ruokaa voit 

valmistaa asuntolasolusi keittiössä itsenäisesti tai ohjatusti. 

Päivällisen voit myös tilata asuntolan ohjaajien kautta ravintola Resinasta (aterian 

hinta 4,70 euroa). Päivällinen tarjoillaan Valtatien asuntolan ruokalassa maanantaista 

torstaihin kello 16.00─16.30. Päivällinen maksetaan mobiilisovelluksella, jonka 

käyttöön saat opastusta asuntolan ohjaajilta. 
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Säännöt takaavat turvallisen asuntolan 

Rauhallisen ja turvallisen asumisen turvaamiseksi asuntolassa on sääntöjä. Säännöt ja 

pelastussuunnitelma käydään läpi jokaisen opiskelijan kanssa, kun muutat asuntolaan. 

Asuntolapaikan edellytys on koulunkäynti ja asuntolan sääntöjen noudattaminen.  

Sääntörikkomuksista ilmoitetaan aina Luovin kurinpito-ohjeistuksen ja SORA-lain 

mukaisesti oppilaitoksen työntekijöille, alaikäisten kohdalla myös huoltajille. 

Asuntolassa ei voi majoittua sairaana eikä 

sairasloman aikana 

Sairastuessasi ilmoita asiasta asuntolan henkilökunnalle. 

Opiskelija on korvausvelvollinen mikäli 

• Tahallisesti aiheuttaa vahinkoa toisen opiskelijan tai asuntolan omaisuudelle

• Hukkaa avaimensa, kadonneesta avaimesta perimme 20 euroa

• Opiskelija ei siivoa omaa huonettaan, siivousmaksu on 35 euroa

• Aiheuttaa aiheettoman palo- tai muun hälytyksen tahallisesti

Ammattiopisto Luovi on vakuuttanut opiskelijat 

tapaturmavakuutuksella 

Onnettomuuksien varalle Ammattiopisto Luovin opiskelijoilla on vapaa-ajan 

tapaturmavahingot kattava vakuutus opintojensa ajan. Ammattiopisto Luovi ei korvaa 

henkilökohtaisten tavaroiden katoamista tai rikkoontumista. 

Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa 

Facebookissa 

Hanslankari-ryhmä 

Instagramissa 

asuntola_hanslankari

Hyväksymme seurauspyynnöt asuntola Hanslankarissa asuvilta opiskelijoilta. 
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