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Tämän oppaan tarkoitus 

Opiskelun aloittaminen ja asuntolaan muuttaminen ovat uusi vaihe sekä opiskelijan, 

että huoltajan elämässä. Asuntolaan muuttaminen 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 meille. 

Olemme koonneet tämän oppaan vastaamaan useimmin esitettyihin 

kysymyksiin. Oppaan tarkoitus on antaa tietoa asuntola Oppimestarista ja 

asuntolassa asumisesta. Opas on tarkoitettu opiskelijoille, opiskelijoiden 

vanhemmille ja huoltajille. 

Perustietoa asuntola Oppimestarista 

Asuntola Oppimestarilla tarkoitetaan Ammattiopisto Luovi Oulun asuntolaa. Asuntola 

sijaitsee kilometrin päässä Oulun keskustasta, linja-auto- ja rautatieasemasta. 

Asuntola on 

• Opiskelijalle maksuton 

• Esteetön (Asuntolan tilat sopivat kaikille ihmisille. Huomioimme näkemiseen, 

liikkumiseen, kuulemiseen, kommunikointiin ja ymmärtämiseen liittyvät asiat) 

• 

• 

• 

• 

Päihteetön ja savuton (Asuntolassa ei saa käyttää tai säilyttää päihteitä. 

Tupakointi, nuuska- ja nikotiinituotteet eivät ole sallittuja asuntolassa, eikä 

oppilaitoksen alueella) 

Hajusteeton (asuntolassa ei saa käyttää hajuvesiä tai suihkutettavia 

deodorantteja eikä hajustettuja pyykinpesuaineita tai huuhteluaineita) 

Emme hyväksy väkivaltaa tai kiusaamista 

Lemmikit eivät ole tervetulleita asuntolaan 

Ohjaajat ovat paikalla asuntolan aukioloaikoina, eli asuntolassa on 

ympärivuorokautinen valvonta ja tuki opiskelijoille. Asuntolassa asumisen edellytys on 

opintojen edistyminen ja asuntolan sekä koulun järjestyssääntöjen noudattaminen.   
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Asuntolan aukioloajat ja yhteystiedot 

 

Asuntola on auki maanantaista kello 7.00 perjantaihin kello 16.00. 

Asuntola on kiinni perjantaista sunnuntai-iltapäivään, sekä koulun loma-aikoina.  

Suosittelemme opiskelijoita saapumaan maanantaina. Sunnuntaina saapuminen on 

mahdollista, jos kodin ja asuntolan välinen matka on pitkä, tai kulkuyhteydet kouluun 

ovat hankalat. Sunnuntain saapumisesta sovitaan erikseen. 

 

Asuntolan osoite on

Ammattiopisto Luovi Oulu /  

asuntola Oppimestari 

Nahkatehtaankatu 1 

90130 Oulu 

Asuntola Oppimestarin puhelinnumero 040 319 3120 

 

 

 



5 

 

Asuntola Oppimestarin esittely 

Asuntola Oppimestari sijaitsee 

kilometrin päässä Oulun 

keskustasta.  

Opiskelijat majoittuvat kahden 

hengen huoneissa. Huoneissa on 

oma minikeittiö, wc ja suihku. 

Opiskelijoilla on käytössään 

maksuton langaton internet, joten 

omaa nettiyhteyttä ei tarvita. 

Asuntolassa on yhteisiä vapaa-ajan viettoon tarkoitettuja tiloja. Yhteisissä tiloissa on 

mahdollisuus pelata erilaisia pelejä, askarrella ja valmistaa ruokaa.  

Pyykkituvassa opiskelija voi pestä pyykkiä. 

Koulu tarjoaa jokaiselle opiskelijalle maksuttoman lounaan. Muut ruoat opiskelija voi 

tuoda kotoa, ostaa kaupasta tai valmistaa itse. Opiskelijoiden huoneissa on säilytystilaa 

ruokatarvikkeille ja ruokaa voit valmistaa yhteisten tilojen keittiöissä itsenäisesti tai 

ohjatusti. Omassa huoneessa opiskelija voi lämmittää ruoan mikrossa. Kauppa-

asiointiin saat tarvittaessa apua ohjaajilta tai toisilta opiskelijoilta. 

Asuntola on vastapäätä Nahkatehtaankadun koulutustiloja. Veteraanikadun 

koulutustilat ovat kilometrin päässä asuntolasta. Kotkantien koulutustiloihin on neljän 

kilometrin matka. 

Opiskelijoita varten on varattu rajallinen määrä autopaikkoja. Autopaikoista voit kysyä 

lisää saapuessasi asuntolaan. 
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Asuntolan varustelutaso 

Kaikilla opiskelijoilla on 

• Sänky, patja, peitto, tyyny ja vuodevaatteet 

• Kirjoituspöytä ja tuoli 

• Lukollinen henkilökohtainen laatikosto 

• Huoneissa on minikeittiö (mikro, jääkaappi, ei keittomahdollisuutta) 

• Siivousvälineet, roskapussit ja vessapaperit  

 

Pakkauslista - Mitä tarvitset mukaasi tullessasi 

asuntolaan? 

 Henkilökohtaiset lääkkeet (pakkaa mukaasi viikon aikana tarvitsemasi lääkkeet 

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

käyttöaikaan) 

 Särkylääkkeet 

 Kylpypyyhe 

 Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet (hammasharja ja -tahna, shampoo, saippua) 

 Ruokailuvälineet (Haarukka, lusikka, veitsi, lautanen ja muki) 

 Rahaa ruokaan, omiin ostoksiin ja kotimatkaa varten 

 Vaihtovaatteita 

 Sisäkengät (asuntolassa on mukavaa liikkua omissa sisäkengissä) 

 Hajusteetonta pyykinpesuainetta 

 

Asuntolaan saa tuoda 

 Oman pelikoneen, näytön ja kaapelit. Pelaaminen ei saa häiritä koulunkäyntiä, 

tai huonekaveria. 

 Pyörän koulumatkoja varten. Pyörään tulee olla lukko, koska pyörät säilytetään 

ulkona katoksessa tai pyörätelineessä.  

 Herätyskello 

 

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

kanssa. 
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Asuminen asuntolassa ja asuntolaohjaajat 

Asuntolaohjaajan työ asuntolassa 

Ohjaajat ovat asuntolassa opiskelijoita varten. Asuntolassa saat tukea ja ohjausta 

esimerkiksi: 

• Arjentaitojen harjoitteluun, kuten ruoanlaittoon ja pyykinpesuun 

• Vapaa-aikaan ja kaverisuhteisiin 

• Itsenäistymiseen ja itsestä huolehtimiseen 

• Koti- ja koulumatkojen kulkemiseen 

• Sääntöjen noudattamiseen 

Opintojen alussa opiskelijan kanssa sovitaan asumisen tavoitteet, joiden toteutumista 

seurataan ja arvioidaan lukuvuoden aikana. Harjoiteltavia taitoja ovat esimerkiksi 

omista tavaroista huolehtiminen, ruoanlaittaminen, pyykinpesu ja siivous. 

Asuntolaohjaajilla on tarvittaessa oikeus käydä opiskelijan huoneessa työtehtäviä 

hoitaessaan kaikkina vuorokauden aikoina, vaikka opiskelija ei itse olisi paikalla. 

 

Asuntolan aikataulut 

Arkeamme rytmittää koulunkäynti ja asuntolan rutiinit, kuten 

harrastukset, siivouspäivä ja kodinhoidolliset tehtävät. 

Aamulla asuntolaohjaajat käyvät opiskelijoiden huoneissa varmistamassa, että kaikki 

ovat lähteneet kouluun. 

Iltaisin asuntolassa pitää olla kello 22.00 mennessä.  

Ilmoittamatta jääneestä poissaolosta olemme yhteydessä alaikäisten kohdalla 

huoltajiin. 

Asuntolassa on hiljaisuus 22.00–6.00 välisenä aikana. 

Hiljaisuuden aikana asuntolassa tulee antaa kaikille rauha ja mahdollisuus nukkua.  
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Oma huone siivotaan kerran viikossa 

Siivouspäivänä opiskelijat siivoavat omat huoneensa yhdessä huonekaverin kanssa. 

Siivouksen vastuualueet jaetaan ja ohjaajat tarkistavat huoneet siivouksen jälkeen. 

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

 

Kaverit saavat vierailla asuntolassa vierailuaikana 

Ystävät voivat vierailla asuntolassa maanantaista torstaihin kello 14.00–21.00. 

Asuntolan säännöt koskevat myös vieraita ja asuntolassa asuva opiskelija on vastuussa 

vieraistaan. 

 

Vapaa-aika ja harrastusmahdollisuudet 

Koulun jälkeen on opiskelijan omaa aikaa. Silloin opiskelijoilla on mahdollisuus 

harrastaa ja viettää aikaa yhteisissä vapaa-ajantiloissa. Asuntolassa on opiskelijoille 

monipuolista, lähtökohtaisesti maksutonta toimintaa, kuten: 

• Liikuntaa 

• Taidehuone 

• Bändihuone 

• Yhteisiä pelihetkiä

 

Säännöt takaavat turvallisen asuntolan 

Rauhallisen ja turvallisen asumisen turvaamiseksi asuntolassa on asuntolan 

järjestyssäännöt. Säännöt ja pelastussuunnitelma käydään läpi jokaisen opiskelijan 

kanssa, kun muutat asuntolaan. Asuntolapaikan edellytys on koulunkäynti ja asuntolan 

sääntöjen noudattaminen. 

Sääntörikkomuksissa edetään Luovin kurinpito-ohjeistuksen ja SORA-lain mukaisesti. 
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Asuntolassa ei voi majoittua sairaana eikä 

sairasloman aikana 

Sairastuessasi ilmoita asiasta asuntolaohjaajalle ja luokanvalvojalle.  

Opiskelija on korvausvelvollinen mikäli 

• Tahallisesti aiheuttaa vahinkoa toisen opiskelijan tai asuntolan omaisuudelle 

• Hukkaa avaimensa, kadonneesta avaimesta perimme 20 € 

• Opiskelija ei siivoa omaa huonettaan, siivousmaksu on 35 € 

• 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.

 

 




