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Tervetuloa opiskelemaan ja asumaan
Tämän Asumisen ja vapaa-ajan oppaan avulla tutustut Ammattiopisto
Luovi, Liperin asumiseen ja vapaa-ajan toimintaan.
Luovissa asuminen on osa opiskelua. Opiskeluaikana sinulle
tarjoutuu monia mahdollisuuksia uusien asioiden oppimiseen ja
harrastamiseen.
Arjen taitojen opiskelu on osa opiskelijan HOKS (henkilökohtainen
osaamisen kehittämissuunnitelma) –työskentelyä. Opiskeluaikana
opit taitoja, joita tulet tarvitsemaan työssä ja itsenäisessä elämässä.
Antoisaa opiskeluaikaa ja iloisia hetkiä asuntolassa.
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1 Yleistä asuntolatoiminnasta
1.1 Asuntolat
Opiskelijat sijoittuvat asuntoloihin asumistaitojen mukaan. Kun arjen
taitosi kehittyvät, on sinulla mahdollisuus siirtyä ohjatummasta
asuntolasta itsenäisempään.
Liperin asuntolarakennukset ovat Albert, Bertta ja Huttula.
Asuntolan osoitetta ei saa muuttaa kotiosoitteeksi, mutta opiskelijoille
voi laittaa asuntolaan postia osoitteella:
Ammattiopisto Luovi Liperi
Asuntola
Opiskelijan nimi
Silmutie 20
83430 KÄSÄMÄ
Voit kysyä sinulle tullutta postia ohjaajilta.

1.2 Asuntolan aukioloajat
Maanantaisin asuntolaan voi tulla kello 9.00.
Perjantaina asuntolat suljetaan kello 13.30.
Asuntola on suljettuna viikonloppuisin ja lomien aikana, ellei toisin
ohjeisteta.
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1.3 Tärkeitä yhteystietoja
Sähköposti: etunimi.sukunimi@luovi.fi
Asuntolaohjaajien puhelinnumerot
Asuntolan päivystys tavoitettavissa maanantaista kello 8 perjantaihin
kello 14 asti numerossa 040 319 3280.
Mira Aarnio

040 319 3657

Irma Asikainen

040 319 3038

Minna Asikainen

040 319 3652

Maija Iljala

040 319 3130

Tuija Jääskä

040 319 3158

Kari Liimatta

040 319 3072

Katri Melanen

040 319 3161

Maija Pesonen

040 319 3863

Juho Reinikainen

040 319 3511

Heikki Varis

040 319 3060
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Henkilöstön puhelinnumerot
Tuija Mönkkönen

opintoneuvoja

040 319 3650

Minna Päivinen

opintoneuvoja

040 319 3121

Riitta Kuittinen

opintopsykologi

040 319 3257

Tapio Mustonen

työelämäkoordinaattori

040 319 3338

Vesa Kostamo

opinto-ohjaaja

040 319 3246

Lea Hirvonen

opinto-ohjaaja

040 319 3504

Leena Kaariaho

opintosihteeri

040 319 3576

Helena Kuivalainen

koulutuspäällikkö

040 319 3258

Veijo Kurri

koulutuspäällikkö

040 319 3760

Mirka Taavetti

koulutuspäällikkö

040 319 3527

Eveliina Kononen

koulutusjohtaja

040 319 3192

SiunSoten tarjoamat opiskeluhyvinvointipalvelut
Toivo Turunen
koulukuraattori
013 330 5245
Hanna-Kaisa Piitulainen
terveydenhoitaja
013 330 5202
Psykologin aikoihin liittyvissä asioissa yhteys kuraattorin kautta.
Oppilaitospastori
Markku Fräntilä

050 383 0336
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2 Opiskelijan turvallisuus
2.1 Asumissopimus ja perehdyttäminen
Sitoudut noudattamaan asuntolan sääntöjä ja käytäntöjä, kun
allekirjoitat asumissopimuksen. Sääntöjen tarkoituksena on taata
asuntolassa asuville asumis- ja opiskelurauha. Opiskelijat
perehdytetään henkilökohtaisesti turvallisuuteen liittyviin asioihin ja
asuntolan käytäntöihin.
Väkivaltaista käytöstä tai kiusaamista ei sallita.
Jos sinua tai opiskelutovereita kiusataan, ilmoita siitä välittömästi
henkilökunnalle.
2.2 Hätätilanteet ja paloturvallisuus
Rakennukset on varustettu paloilmoitinjärjestelmällä. Hälytysäänen
kuultuasi poistu välittömästi asuntola Albertin päädyssä olevan ison
parkkipaikan kokoontumispaikalle. Huoneesi verhot ja vuodevaatteet
ovat paloturvallisia. Tahallisista palohälytyksistä ilmoitamme
viranomaisille ja palokunnan lasku lankeaa vahingon aiheuttajan
maksettavaksi.

Hätätilanteissa ota heti yhteys henkilöstöön
2.3 Päihteetön ja savuton asuntola
Päihteidenkäyttö ja tupakointi (koskee myös nuuskaa, sähkötupakkaa
ja muita savukkeisiin rinnastettavia tuotteita) asuntolassa,
oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämillä matkoilla on
kielletty. Alaikäisten päihteidenkäytöstä ja tupakoinnista ilmoitetaan
huoltajalle.
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2.4 Poissaolot
Poissaoloista on sovittava erikseen vastuuopettajan,
koulutuspäällikön tai koulutusjohtajan kanssa. Sairauspoissaoloista
on toimitettava terveydenhoitajan tai lääkärintodistus oppilaitokselle.
Asuntolassa ei voi olla sairaana. Jos sairastut, ilmoita siitä opettajalle
ja asuntolan ohjaajille.
Älä tule oppilaitokselle/asuntolaan, jos olet vähänkin sairas
SiunSoten terveydenhoitajan vastaanotto on oppilaitoksella rakennus
Tietolassa huoneessa A 154. Vastaanottoajat näet ilmoitustauluilta.
2.5 Pitkät poissaolot – muistilista
Jos olet poissa opinnoista ja asuntolasta pidemmän jakson
(esimerkiksi koulutussopimusjakso tai loma), muistathan hoitaa
seuraavat asiat ennen sitä:
•
•
•
•
•
•

Siivoa huoneesi ja vie roskat
Tiskaa astiat
Vie liinavaatteet pyykkiin
Tyhjennä jääkaappi omalta osaltasi
Palauta avaimet asuntolan toimistoon
Jos jätät huoneeseen tavaroitasi, laitathan ne lukittuun kaappiin
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2.6. Opiskelijan tapaturmavakuutus
Opiskelijat ovat oppilaitoksen puolesta vakuutettuja tapaturman
varalle vakuutusyhtiö LähiTapiolassa. Opiskelijat ovat vakuutettu
myös vapaa-ajan (koskee myös viikonloppuja ja loma-aikoja)
tapaturmien osalta. Jos sinulle sattuu tapaturma, ota heti yhteyttä
henkilöstöön. Vakuutusasioiden hoitamisessa sinua auttaa
opintosihteeri Leena Kaariaho.
2.7 Asumisrauha ja oppilaitoksen alueella liikkuminen
Asuntolassa voi vierailla kello 16-21 välillä. Kun sinulla on vieraita,
muistathan huomioida myös huonekaverisi. Olet vastuussa siitä, että
vieraasi noudattavat asuntolasääntöjä.
Muistathan ilmoittaa aina ohjaajalle, jos poistut oppilaitosalueelta.
Ilmoitathan myös, jos sinulla on ulkopuolisia vieraita. Korona-aikaan
vierailut ovat kiellettyjä.
Asuntolan hiljaisuus on kello 22 - 06 välisenä aikana. Asuntoloiden
ulko-ovet menevät lukkoon kello 22.00.
Ovien ollessa lukittuna saat yhteyden asuntolaohjaajaan joko
Huttulan pääoven ovipuhelimella tai soittamalla asuntolan numeroon.
Vältä turhaa moottoriajoneuvolla ajelua oppilaitoksen alueella.
Ajoneuvot ovat pidettävä opiskelijoiden käyttöön varatuilla
pysäköintipaikoilla, joista saat tietoa ohjaajilta ja neuvonnasta.
Alueen läpi kulkeva Silmutie on pihakatu ja siinä nopeusrajoitus
on 20 kilometriä tunnissa.
Jos asuntolassa on levotonta, ota yhteys ohjaajiin.
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2.8 Safetum – turvallisuusilmoitus
Ammattiopisto Luovilla on käytössä Safetumin pelastusvalvojapalvelu. Palvelun kautta kaikki tiloissamme toimivat ilmoittavat läheltä
piti -tilanteet, vaarat, uhkat, poikkeamat ja tapaturmat. Palvelun kautta
tehdyt ilmoitukset menevät reaaliajassa yksikönjohtajan tietoon, joka
huolehtii asian jatkokäsittelystä. Ohjeistus turvallinenyritys.fi ohjelman
käyttöön löytyy asuntolan ilmoitustaululta tai kysy henkilöstöltä lisää.

2.9 Avaimen katoaminen
Opiskelijoilla on käytössä asuntolassa ja oppilaitoksessa erilaisia
avaimia. Jos opiskelijalta häviää avain, on hän korvausvelvollinen.
Opiskelija täyttää vahinkoilmoituslomakkeen. Vahingon voi korvata
joko paikan päällä maksamalla korvaussumma ravintola Kasuraan tai
lasku voidaan lähettää kotiin. Kuittia vastaan opiskelija saa uuden
avaimen.
Hävitettyjen avainten hinnat:
Flexim: 11 €
iLoq: 22 €
Vaate-/pukukaappi: 8 €
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3 Asuminen
Asuntolassa asuminen on valmentautumista omaan elämään ja
merkittävä osa työelämätaitojen harjoittelua (muun muassa hygienia,
sosiaaliset taidot, asumisentaidot ja vuorokausirytmi). Asuntolassa
asuminen on tavoitteellista. Tavoitteet kirjataan ohjaajan kanssa
HOKSiin.

3.1 Aikataulujen noudattaminen
Asuntolapaikan säilymisen edellytyksenä on säännöllinen opiskelu ja
sitoutuminen ohjaukseen. Opetuksen ja asuntolan henkilöstö tekevät
tiivistä yhteistyötä opiskelijoiden opintojen onnistumiseksi.
Jos sinulla on hankaluuksia ehtiä ajoissa oppitunneille, pyydä
ohjaajilta apua.
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3.2 Matkustaminen
Selvitä matkustusaikataulut ja osta edestakaiset matkaliput valmiiksi
jo kotoa lähtiessäsi. Oppilaitoksella ei ole mahdollisuutta lainata
matkarahaa. Opiskelijoille järjestetään maanantaisin ja perjantaisin
matkustusopastusta tarvittaessa. Tuemme opiskelijaa itsenäiseen
matkustamiseen.
Muista aina ilmoittaa asuntolan henkilöstölle, jos
matkustusaikatauluusi tulee muutoksia.

3.3 Raha-asiat
Varaa opiskeluviikkoa varten rahaa kohtuullisesti, suunnittele
rahantarve ennakkoon viikonloppuna. Opiskelija voi käydä
nostamassa rahaa läheiseltä Teboil-huoltoaseman kassalta.
Opiskelijoilla on mahdollisuus jättää käyttörahat/pankkikortin
(ei tunnuslukua) ohjaajien säilytykseen.
Luovin henkilöstö ei voi vastata opiskelijoiden keskinäisestä rahan
lainaamisesta tai kaupanteosta (esimerkiksi elektroniikka, vaatteet).
Raha- ja uhkapelit ovat kiellettyjä.
Ammattiopisto Luovi ei korvaa opiskelijan henkilökohtaisia tavaroita ja
niille tapahtuvia rikkoontumisia tai katoamisia.

3.4 Lääkehoito
Opiskelija voi säilyttää lääkkeensä itsellään tai dosetissa ohjaajien
toimistossa, jolloin ohjaajat huolehtivat lääkkeiden annosta. Tästä
sovitaan opiskelijan tai huoltajan kanssa opiskelijakohtaisesti. Jos
lääkkeet säilytetään toimistossa, tulee lääkkeet olla valmiiksi jaettuna
nimikoituun dosettiin, minkä takana on lääkelista ja opiskelijan
valokuva. Otathan mukaasi vain viikon lääkkeet.
Jos opiskelija säilyttää lääkkeet itsellään, tulee niitä säilyttää
huoneen lukitussa kaapissa. Älä anna omia lääkkeitä kenellekään
toiselle. Ota mukaasi tarvittaessa omat särkylääkkeet sillä
asuntolassa ei ole yhteisiä särkylääkkeitä.
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3.5 Ruokailu
Luovi tarjoaa opiskelijoille maksuttoman lounaan opiskelupäivinä.
Ravintola Kasurasta on mahdollisuus ostaa aamupala, päivällinen
(iltapalan voi ostaa päivällisen yhteydessä) tai laittaa ruokaa
asuntolassa. Lähimpään ruokakauppaan on matkaa noin 10 km.
Maanantai-iltaisin asuntola järjestää ostosreissun ruokakauppaan.
Aamupalan, päivällisen ja iltapalan maksamiseen käytetään CPU:n
Ceepos-puhelinsovellusta, johon opiskelija/kotiväki lataa rahaa
maksamiseen ravintola Kasurassa. Ostokset voi ostaa myös
pankkikortilla tai käteisellä.

Muista pestä kädet usein
Ravintola Kasuran ruokailuajat ja hinnat
Ruokailuajat
Aamupala
Lounas
Päiväkahvi
Päivällinen
Iltapala

tiistaista perjantaihin
kello 7.00–8.00
maanantaisin
kello 11.00–12.45
tiistaista torstaihin
kello 10.30–12.15
perjantaisin
kello 10.30–12.00
maanantaista torstaihin
kello 13.45–14.15
maanantaista torstaihin
kello 16.00–16.30
ostettavissa mukaan päivällisen aikaan

Hinnat
Aamupala
Lounas
Päiväkahvi
Päivällinen
Iltapala

3,80 €
opiskelijoille maksuton
omakustanteinen
4,80 €
3,80 €
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3.6 Siivous
Opiskelijat huolehtivat oman huoneen ja vessan sekä yhteisen
keittiön siisteydestä. Siivouspäivä on joka torstai. Jokainen siivoaa
keittiössä omat jälkensä ja tiskaa astiat. Siivousvälineitä on
jokaisessa kerroksessa, välineitä säilytetään siivouskomeroissa.
Siivouspäivinä siivous on suoritettava kello 18 mennessä.
Oman huoneen viikkosiivoukseen kuuluu
•
•
•
•
•
•

pölyjen pyyhkiminen
imurointi
tavaroiden järjestely
tarvittaessa lattian pyyhkiminen kostealla
wc:n pesu
roskien tyhjentäminen

Pidä huoneesi siistinä. Jos opiskelija laiminlyö toistuvasti huoneen
siisteyden ohjauksesta huolimatta ja huone on päässyt erittäin
sotkuiseen kuntoon, voidaan veloittaa siivousmaksu 300 €.

3.7 Pyykinpesu ja liinavaatteet
Sinulla on mahdollisuus pestä pyykkiä asuntolassa. Tuo
pyykinpesuaine kotoasi. Muista varata riittävästi vaihtovaatteita.
Opiskelija saa käyttöönsä asuntolassa tarvittavat vuode- ja
liinavaatteet sekä pyyhkeet. Lakanat ja pyyhkeet vaihdetaan joka
kolmas viikko. Liinavaatteiden vaihtopäivästä ilmoitetaan
viikkotiedotteessa eli Wiikkiksessä.

Vältäthän kaikkien voimakkaiden tuoksujen käyttöä
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3.8 Asumisen lisätietoja
Asuntolan omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti ja omaisuuden
katoamisesta tai rikkoutumisesta on ilmoitettava välittömästi
asuntolan tai oppilaitoksen henkilökunnalle. Jos omaisuuden
rikkoutuminen tai menettäminen aiheutuu huolimattomuuden, törkeän
käsittelyn, luvattoman käyttöönoton tai jonkin muun vastaavan syyn
takia, on aiheuttaja korvausvelvollinen vahingonkorvauslain
mukaisesti.
Huoneiden seinille saa kiinnittää kuvia ainoastaan jälkiä
jättämättömällä ja helposti irrotettavalla tavalla. Seinille laitettavat
kuvat tms. eivät saa olla ihmisten arvoja tai ihmisarvoja loukkaavia tai
muutoin hyvien tapojen tai lakien vastaisia.
Oppilaitos ei vastaa majoittuvien omaisuudesta. Asuntolaan jäävää
omaisuutta säilytetään kolme kuukautta.
Asuntolan huoneet ovat kalustettuja. Huoneessa olevien
oppilaitoksen huonekalujen uudelleenjärjestelystä on sovittava
asuntolan henkilöstön kanssa.

Hiustenvärjääminen asuntolassa ei ole sallittu
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4 Vapaa-aika ja harrastaminen
Vapaa-ajalla sinulla on mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan ja
asuntolan tapahtumiin.
Opiskelijat ja ohjaajat suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä asuntolan
ja vapaa-ajan toimintaa sekä yhteisiä pelisääntöjä.
Anna palautetta ja kerro rohkeasti harrastustoiveistasi ohjaajille.
Muista ottaa sopivat liikuntavarusteet mukaan: liikuntavaatteet,
uimapuku, sisäpelikengät.
Wiikkis on opiskelijoiden viikkotiedote, josta näet viikoittaisen
harrastustarjonnan ja muita asumiseen liittyviä asioita.
Wiikkiksen löydät asuntolan ilmoitustauluilta, Kasuran aulan
info-tv:stä sekä Wilmasta.
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4.1. Liikunta- ja vapaa-ajan tilojen aukioloajat
Liikuntatilat
Liikuntasali
Kuntosali

Uimahalli

Vuorot ilmoitetaan erikseen Wiikkiksessä
Opiskelijoiden käytössä maksutta
• maanantaisin kello 16.30 - 18.15
• tiistaisin klo 18.15 - 20.00 (yhteinen aika Liperin
kuntalaisten kanssa)
• torstaisin kello 19.00 - 20.00
Liperin kunnan ylläpitämä Luovin tiloissa
• tiistaista perjantaihin kello 13.00 - 19.30
• opiskelijoiden kertalippu 3,50 €

Asuntolan vapaa-aikatilat
Vapaa-ajan tila Pirtsakka
• Kello 15.00 - 21.00
• mm. biljardipöytä, elokuvien katselumahdollisuus,
karaokelaitteet ja lautapelejä
Peliluola
• Kello 16.30 - 21.00
• Xbox One, PS3, PS4 ja Wii
Team Idean luokka
• Kello 16.30 - 21.00
• Voit pelata lautapelejä
Huttula

• kello 16.30 - 21.00
• tietokoneita opiskelijoiden käytössä
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Vinkkejä vapaa-ajalle
Alueelta löytyy eri pituisia merkittyjä kävelyreittejä. Oppilaitokselta
löytyy monipuolinen valikoima erilaisia liikuntavälineitä.
Alueella on uudistettu 9-väyläinen frisbeegolf-rata. Kiekkoja ja muita
liikuntavälineitä voit pyytää ohjaajilta käyttöösi.
Asuntola löytyy myös Facebookista. Liity ryhmään
Liperin yksikön asuntola, jos haluat pysyä kuulolla asuntolan
ajankohtaisista asioista.

4.2 Tutor-, verso- ja Avartti- toiminta
Tutor-toiminta
Tutor-opiskelijat ovat mukana
- asuntolan kehittämiseen liittyvissä asioissa
- tilaisuuksien ja tapahtumien järjestelyissä
- toisten opiskelijoiden kaverina iloissa ja suruissa
- kannustamassa muita opiskeluun ja mielekkääseen vapaa-ajan
viettoon
Tutor-toimintaan hakuajasta ilmoitetaan erillisellä ilmoituksella. Kysy
lisää tutortoiminnan ohjaajilta Katri Melaselta ja Minna Asikaiselta.
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Avartti –harrastusohjelma
Avartti on kansainvälinen nuorten harrastusohjelma, jossa
opiskelijalla on mahdollisuus tehdä omaa osaamista näkyväksi ja
saada todistus säännöllisestä harrastamisesta.
Lisätietoja Avartti -ohjelmasta www.avartti.fi, ohjaajilta tai avarttiharrastusohjelman yhdyshenkilöltä Miika Juvoselta.

Vertaissovittelu
Vertaissovittelu on selkeä toimintamalli, jolla sovittelijoiksi koulutetut
opiskelijat auttavat ristiriitatilanteessa olevia opiskelijoita löytämään
itse ratkaisunsa. Sovittelijoiden tueksi on koulutettu oppilaitoksen
henkilöstöä sovitteluohjaajiksi.
Lisätietoja saat Verso-toiminnan yhdyshenkilöltä Tuija Mönkköseltä.
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Asuntolasäännöt
Asuminen on osa opiskelua. Asuntolapaikan edellytyksenä on
säännöllinen opiskelu sekä asuntolasääntöjen ja oppilaitoksen
järjestyssääntöjen noudattaminen.
Asuntolasääntöjen tavoitteena on ohjata turvallisuuteen,
asumisviihtyvyyteen, opiskelurauhaan sekä kiinteistön
kunnossapitoon liittyvissä asioissa.
1) Ammattiopisto Luovin opiskelija sitoutuu noudattamaan asuntolan
sääntöjä allekirjoittaessaan asumissopimuksen.
Asuntolassa ei voi asua, jos ei ole allekirjoittanut
asumissopimusta. Opiskelijan tulee noudattaa myös
henkilökunnan antamia opetukseen/ohjaukseen,
työturvallisuuteen ja käyttäytymiseen liittyviä ohjeita.
2) Asuntolan henkilökunnalla, yksikön tai toimipisteen johdolla on
oikeus yleisavainta käyttäen käydä työtään hoitaessaan
asuinhuoneissa myös silloin, kun asukas itse ei ole paikalla
3) Asuntolan hiljaisuusaika on kello 22 - 06. Asiaton oleskelu
asuntolan tiloissa koulupäivien aikana on kielletty.
Voit asioida huoneessasi (esim. hakea unohtuneen tavaran),
mutta asuntolassa ei voi koulupäivän aikana viettää aikaa.
4) Vierailuaika on kello 16-21. Asuntolassa asuva on vastuussa
myös siitä, että hänen vieraansa noudattavat asuntolan sääntöjä.
Jokainen huolehtii, ettei huoneessa eikä oppilaitoksen
alueella ole vieraita ennen kello 16 eikä kello 21 jälkeen.
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5) Asuntolan asumisrauha, yhteishenki ja viihtyvyys ovat jokaisen
asukkaan vastuulla. Melua tulee välttää asuntolan kaikissa
tiloissa. Bluetooth-kaiuttimien, stereoiden, muiden
musiikkilaitteiden ja soittimien käyttö sekä tv:n katselu tulee
tapahtua siten, ettei se häiritse muita asukkaita. Yleissä tiloissa
noudatetaan yleistä hyvää somekäyttäymistä. Esimerkiksi
videopuhelut olisi hyvä puhua omassa huoneessaan, ettei puhelut
riko toisen henkilön yksityisyyttä.
Tämä sääntö koskee kaikkia laitteita, joista saa aikaiseksi
kovaa ääntä.
6) Opiskelija huolehtii oman huoneensa ja yhteisten tilojen
siisteydestä ja kunnosta. Jokainen vastaa aiheuttamastaan
vahingosta.
Lue lisää kohdasta Oman huoneen ylläpito.
7) Opiskelija sitoutuu pitämään lääkkeensä lukitussa laatikossa oman
ja toisten turvallisuuden takia.
Huoltajan/opiskelijan kanssa sovitaan hoitaako lääkityksen
itsenäisesti vai tuoko lääkkeet toimistoon lääkekaappiin.
8) Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttö ja
niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen asuntolassa ja
oppilaitoksen alueella on kielletty.
Oppilaitoksen alueelle ei saa tuoda sellaisia esineitä tai
aineita, joiden hallussapito on muussa laissa kielletty tai,
jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta mm.
alkoholi ja muut päihdyttävät aineet.
Huumausainerikkomuksista ilmoitetaan välittömästi poliisille.

24

9) Tupakointi, nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden käyttö
oppilaitoksen sisätiloissa, opiskelija-asuntoloissa, sen käytössä
olevilla ulkoalueilla sekä oppilaitoksen opiskelijoilleen
järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty. Tupakointikielto on
voimassa myös oppilaitoksen toiminta-ajan ulkopuolella.
10) Teräaseiden, ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden sekä niihin
verrattavien välineiden hallussapito ja tuominen asuntolaan tai
oppilaitoksen alueelle on ehdottomasti kielletty.
11) Paloturvallisuuden vuoksi avotulen tekeminen, kynttilöiden ja
lyhtyjen tms. polttaminen sekä ilotulitteet on asuntolan tiloissa
ehdottomasti kielletty. Vahingonteosta vastaa vahingonaiheuttaja.
Aiheettoman palohälytyksen kuluista vastaa vahingonaiheuttaja.
Koskee kaikkia räjähteitä ja niihin rinnastettavia tuotteita.
12) Moottoriajoneuvoja on pidettävä vain niille varatuilla
parkkipaikoilla. Ylinopeus ja muu asiaton ajelu alueella on
kielletty.
Ajoneuvo jätetään parkkipaikalle. Ajoneuvolla ei saa ajaa
alueella ilman tarkoitusta.
13) Asuntolan yhteisissä tiloissa ei sallita alle 18-vuotiailta kiellettyjä
(K-18) tallenteita, kuten videot, DVD:t, pelit, lehdet.
Henkilöstö voi takavarikoida loppu opiskeluajaksi
löytämänsä K-18 materiaalin.
14) Koti- ja lemmikkieläimiä ei voi tuoda asuntolaan.
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15) Opiskelijat ovat vakuutettuja vakuutusyhtiö LähiTapiolassa
tapaturman varalle. Tämä vakuutus on voimassa siitä alkaen, kun
opiskelija on kirjattu Luovin opiskelijaksi.
16) Asuntolatoimintaan ja –viihtyvyyteen liittyviä asioita käsitellään
kerrospalavereissa. Palavereita pidetään lukukausittain sovittuina
aikoina sekä tarvittaessa. Myös opiskelija voi tehdä aloitteen
kerrospalaveria varten.
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Omat muistiinpanot:
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