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Tervetuloa asumaan Turun kristillisen opiston asuntolaan!
Turun kristillinen opisto on sisäoppilaitos eli opiskelijoilla on mahdollisuus myös asua
opiston asuntolassa. Tämä asuntolaopas kannattaa pitää tallessa koko vuoden ajan
ja myös lukea se hyvin.
Asuntolassa voi asua pääsääntöisesti kouluviikon aikana (ma-pe). Asuntolassa asutaan
yhden tai kahden hengen huoneissa. Yhden hengen huoneessa asuminen on mahdollista
täysikäisille opiskelijoille, mikäli asuntolassa on tilaa. Yhden hengen huoneen lisämaksu
on 30 euroa/opiskeluviikko.
Asuntolassa asuminen on mukavaa ja koulumatkaa on vain muutama askel.
Opiskelijoiden tulee kuitenkin noudattaa yhteisiä sääntöjä. Sääntöjä noudattamalla
asuminen onnistuu hyvin ja asuntolan väen on helpompi vetää yhtä köyttä.
ASUMISOIKEUS
Asuntolassa on mahdollisuus asua lukujärjestyksen mukaisesti maanantaista
perjantaihin. Opistolla ei järjestetä säännöllistä yö- tai viikonloppuvalvontaa.
Opistolla on oikeus ottaa huoneesi tarvittaessa muuhun käyttöön (hotellivieraille)
viikonloppujen ja lomien ajaksi. Huoneeseesi voit palata sunnuntaina klo 17 jälkeen.
Luovutettavien huoneiden lista löytyy keskiviikkona opiston puolelle johtavan käytävän
ovesta, tarkista onko omasi luovutettavien listalla. Ns. pitkänmatkalaiset ovat
etusijalla viikonloppumajoittumisessa.
Huoneet on luovutettava perjantai aamuna kello 9.00. Voit säilyttää kotiin vietäviä
tavaroitasi asuntolaohjaajan huoneessa (615) perjantain koulupäivän ajan. Ei
arvotavaroita!
Avaimia ei tarvitse luovuttaa, pidä ne itselläsi niin kauan kun asut asuntolassa.
Jos huoneesi on luovutettava, siivoa se siivousohjeiden mukaisesti.
Sinulla on mahdollisuus jättää viikonlopun ajaksi muutamia tavaroitasi huonekaverisi
kanssa yhteiseen lukittuun kaappiin, toinen kaapeista jää hostelliasiakkaiden käyttöön
tyhjänä ja ilman avainta. Yhden hengen huoneissa ei ole lukittavia kaappeja vaan kaapit
sijaitsevat asuntolan toisen kerroksen yhteistilassa. Säilytystilaa ei ole runsaasti,
joten tuo mukanasi vain kouluviikon aikana tarvitsemiasi tavaroita.
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Joinakin viikonloppuina asuminen on kuitenkin mahdollista. Näistä viikonlopuista
tiedotetaan asukkaita etukäteen. Alaikäiset opiskelijat eivät voi majoittua opistolla
viikonloppuisin eivätkä arkipyhinä (mm. itsenäisyyspäivä, vappu, helatorstai).
Asuntolapaikka ja asumisoikeus ovat aina liitoksissa opiskeluun ja opintosuorituksiin.
Pidäthän siis huolen siitä, että opintosi etenevät ajallaan, eikä myöhästymisiä ja
poissaoloja kerry liiaksi.
Viikonloppuna yöpyminen opistolla maksaa 6 euroa/vrk LO-, VO-, PEVA, ALPE, PE ja
10-luokka -linjojen opiskelijoille. Maksu maksetaan vastaanottoon samassa yhteydessä,
kun ilmoitat opistolle jäämisestä. Viikkoasumisestaan maksavilta opiskelijoilta ei peritä
maksua viikonloppuasumisesta. Viikonloppuisin ei ole opiskelijaruokailua tai ilmaista
aamiaista.
Opistolla on kirkolliskokousviikko sekä syksyllä että keväällä, jolloin opiston tilat ovat
muussa käytössä. Tällöin asuntolassa ei voi asua. Useimmilla opiskelijoilla on
kirkolliskokousviikkojen aikana lomaa tai muualla tapahtuvaa opiskelua. Mikäli kuitenkin
tarvitset majoituksen opintoihin liittyen kirkolliskokousviikon aikana, ilmoita siitä
asuntolaohjaajalle hyvissä ajoin. Tarvittaessa järjestämme luokkamajoitusta.
Pidempiaikaisista asuntolasta poissaoloista voidaan anomuksesta (etukäteen
asuntolaohjaajalle) myöntää maksuvapaus asuntolamaksusta ja mahdollisesta
ruokailupaketista.
Ruokailupakettia ei voi ostaa viikkokohtaisesti vaan se ostetaan lukukaudeksi
kerrallaan. Arkipyhät hyvitetään ruokailupaketin hinnasta automaattisesti.
Ruokapaketin ostanut opiskelija voi anoa erikseen päiväkohtaista hyvitystä
asuntolaohjaajalta sellaisilta päiviltä, jolloin koulutuksessa ei järjestetä opetusta
opistolla.
Asuntolasta poismuutosta on ilmoitettava asuntolaohjaajalle vähintään kaksi viikkoa
ennen muuttoa. Jos muutosta ei ole ilmoitettu ajoissa, opistolla on oikeus periä
opiskelijalta kahden viikon asumismaksu.
ASUMISSOPIMUS
Vastaanottaessasi huoneen asuntolaohjaaja tekee kanssasi lukuvuoden ajaksi
asumissopimuksen. Allekirjoittaessasi sopimuksen sitoudut noudattamaan asuntolan
sääntöjä. Mikäli rikot asuntolan sääntöjä, menetät asumisoikeutesi. Jos olet alaikäinen
opiskelija, asumissopimuksen allekirjoittaa myös huoltajasi. Asumissopimus voidaan
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myös purkaa alaikäisen opiskelijan huoltajan vaatimuksesta. Asuntolasopimuksen
tekemisestä sovitaan asuntolaohjaajan kanssa ennen syyslukukauden alkamista.
Mikäli huoneesi kunnossa on jotain huomautettavaa muuttohetkellä, ilmoita siitä
viipymättä asuntolaohjaajalle.
AVAIMET & OVET
Pidä huoneesi aina lukittuna. Opisto ei vastaa huoneesta kadonneesta omaisuudesta.
Huoneesi avaimella pääsee myös ulko-ovesta.
Opiston päärakennuksen tilat, kuten kuntosali ja kirjaston lukusali suljetaan illalla klo
20.00.
Mikäli unohdat avaimen huoneeseen, etkä pääse huoneeseen sisään, voit pyytää
asuntolaohjaajaa, siivoushenkilökuntaa tai vastaanottoa avaamaan oven. Mikäli paikalla
ei ole työntekijöitä, joilla olisi avain huoneeseesi, voit soittaa asuntolan ulko-ovessa
olevaan kiinteistöhuoltopäivystykseen. Avausmaksun maksaa opiskelija.
Kadonneesta avaimesta peritään 50 euron maksu.
VIKAILMOITUKSET TALONMIEHELLE
Talonmiehelle (Matti Asukas) voit jättää huonettasi tai yleisiä tiloja koskevia
vikailmoituksia puhelimitse tai sähköpostitse. On tärkeää, että otat yhteyttä
talonmieheen heti kun vika ilmenee. Talonmiehen puhelinnumero on 050-5713 725 ja
sähköposti on talonmies@tk-opisto.fi

ASUNTOLAN SÄÄNNÖT
1. Turun kristillisen opisto on aikuisoppilaitos ja yksityisaluetta.
2. Asuntolassa asuminen edellyttää opetussuunnitelman mukaisille oppitunneille
osallistumista täsmällisesti ja säännöllisesti. Opintojen laiminlyönti voi johtaa
asuntolapaikan menettämiseen.
3. Opiskelijalla on asumisoikeus asuntolassa koulupäivien aikana.
4. Asuntolassa on hiljaisuus klo 22–06 työ- ja kotirauhan takaamiseksi.
5. Asuntolaan saa tulla vieraita vain klo 17–21 välisenä aikana. Vieraat eivät voi
yöpyä asuntolassa kouluviikon aikana.
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6. Asuntolassa asuminen edellyttää siivouksen hoitamista siivoushenkilökunnan ja
asuntolaohjaajan ohjeiden mukaan. Siivoamatta jättäminen johtaa 50 euron
sakkomaksuun.
7. Alkoholin ja päihteiden käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen
opiston alueella on ehdottomasti kielletty.
8. Tupakointi on asuntolassa ja muualla opiston alueella kielletty. Opiston alueen
ulkopuolella
on
tupakkakatokset
asuntolarakennuksen
päädyssä
ja
pysäköintialueen läheisyydessä. Sähkötupakointi rinnastetaan tupakointiin.
9. Opiskelija korvaa itse aiheuttamansa vahingot ja huolimattomuudesta johtuvien
palohälytysten aiheuttamat maksut.
10. Asuntolassa asuminen edellyttää toisten huomioon ottamista. Minkäänlaista
kiusaamista tai syrjintää ei hyväksytä.
Säännöt koskevat kaikkia Turun kristillisen opiston asuntolassa asuvia opiskelijoita ja
heidän vieraitaan. Vieraat ovat heidät kutsuneen opiskelijan vastuulla. Sääntöjen
rikkominen johtaa asuntolapaikan menettämiseen.

ASUNTOLAN OLESKELUTILAT
Asuntolan yhteydessä on opiskelijoiden oleskelutila, keittiö ja kerhohuone. Nämä ovat
opiskelijoiden yhteisessä vapaassa käytössä. Tuo omalla nimelläsi varustettu
perusastiasto mukanasi (pari lautasta, mukia ja lasia sekä aterimet). Kattilat ja
paistinpannut sekä esim. kahvinkeitin ja mikro järjestyvät talon puolesta. Jokainen
tiskaa omat astiansa!
Omia ruokiasi voit säilyttää keittiön jääkaapissa, ruokakaapeissa ja omassa
huoneessasi. Muista merkitä ruokasi hyvin! Nimettömät ruuat saatetaan heittää
roskiin tai ne saattavat päätyä ”parempiin suihin”.

ASUNTOLAN SIIVOUS
Asuntolan siisteydestä ja puhtaudesta vastaavat asuntolassa asuvat opiskelijat
yhdessä siivoushenkilökunnan kanssa. Siivoushenkilökunnalta ja asuntolanohjaajalta
voit kysyä tarvittaessa ohjeita ja neuvoja. Siivoukselle kannattaa myös ilmoittaa, jos
siivouskaappia tms. pitää täydentää. Siivouksen puh. 040-7473 745. Syksyn alussa
järjestetään yhteinen siivousinfo, johon asuntolassa asuvien on velvollisuus osallistua.
Huom! Muista tuoda omat lakanat ja pyyhkeet mukanasi.
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Oman huoneen siivoaminen
Jokainen opiskelija huolehtii itse oman huoneensa siisteydestä. Siivoushenkilökunta
ja asuntolanohjaaja tarkastavat huoneiden siisteyden säännöllisesti. Huoneet
tarkistetaan myös ennen lomia ja kirkolliskokousviikkoja, jolloin huoneesi on muussa
käytössä (hotellivierailla). Kaikista siivoustarkastuksista ilmoitetaan etukäteen.
Siivoa huoneesi seuraavasti:
• huoneen ja WC:n lattiat imuroidaan ja pestään
• WC:n lavuaari, pönttö ja suihku pestään, poista hiukset ym. lattiakaivosta
• huoneen hyllyiltä ja pöydiltä pyyhitään pölyt ja tavarat järjestetään siististi
• sänky pedataan, roskis tyhjennetään ja tyhjät juomapullot viedään pois
huoneesta
Mikäli siivousta ei ole hoidettu annettujen ohjeiden mukaisesti, peritään 50 €
siivousmaksu. Siivousmaksusta ilmoitetaan myös alaikäisten opiskelijoiden
huoltajalle. Toistuva siivouksen laiminlyöminen voi johtaa asuntolapaikan
menettämiseen.
Yhteiset tilat ja siivousvastaavana toimiminen
Jokainen opiskelija tiskaa omat astiansa ja siivoaa jälkensä käytettyään keittiötä/
oleskelutilaa (pyyhkii pöydät, laittaa roskat roskiin ja siistii tiskialtaan).
Opiskelijat huolehtivat asuntolan yhteisten tilojen siisteydestä myös vuoroviikoin,
kunkin huoneen asukkaat ovat siivousvastaavina viikon kerrallaan. Siivousvastaavien
vuorolista löytyy oleskelutilan seinältä. Opiskelijan vastuulla on muistaa oma
vuoroviikko.
Siivousvastaavien tehtäviin kuuluu:
• keittiön ja oleskelutilan sekä käytävien imurointi (vähintään kerran viikossa)
sekä imurin pölypussin vaihto tarvittaessa.
• keittiön, oleskelutilan ja käytävien lattioiden pesu (vähintään kerran
viikossa).
• jääkaapin sekä hellan, uunin tai mikron tms. puhtaanapito (koko viikon ajan)
listan mukaan.
• roskiksen, lajitteluastioiden ja biojätteen tyhjentäminen
• keittiön pöytätasojen pyyhkiminen
• siivouskomerossa olevien likaisten rättien huolehtiminen pyykkikoriin ja
pyykkikorien vieminen pesulaan perjantaiaamuna.
Näillä keinoilla yhteiset tilat pidetään siistinä koko viikon ajan.
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Siivousvastaavien on myös huolehdittava siitä, että jokainen siivoaa omat jälkensä,
sillä heidän tehtävänään ei ole siivota toisten jälkiä. Siivousvastaavien tehtävä on
ilmoittaa asuntolaohjaajalle, mikäli joku ei hoida omaa osuuttaan siivouksesta.
Yhteisten tilojen siisteys tarkastetaan säännöllisesti kerran viikossa. Asuntolassa
pidetään siivoustarkastus joka torstai tai vastaavasti viikon toiseksi viimeisenä
koulupäivänä. Tämä hoituu siivoushenkilökunnan ja siivouksesta vastaavien
opiskelijoiden kesken. Sama 50 euron sakkomaksu peritään myös tämän tehtävän
laiminlyömisestä.
Siivousvälineet
Siivouskaapista löydät imurin, pesuaineet, mopin, harjat, ämpärit, ikkunalastat ja
wc-paperit. Siivousvälineet on palautettava heti käytön jälkeen takaisin tähän
kaappiin. Siivousvälineet, -aineet sekä siivousohjeistus käydään läpi siivousinfossa
alkusyksyllä. Siivousinfoon osallistuminen on ehtona asumiselle. Apua saa myös aina
tarvittaessa, siivoushenkilöstö opastaa mielellään ”kädestä pitäen”.

RUOKAILU
Kaikilla asuntolassa asuvilla opiskelijoilla on oikeus kouluaamuina (ei viikonloppuisin)
maksuttomaan aamupalaan. Aamupala on tarjolla ravintoalssa klo 7.30–9.00.
Asuntolassa asuvat PE-, VO-, LO- ALPE-, ja PEVA-linjojen opiskelijat saavat lisäksi
ruokailla maksutta päivällisellä. Muiden linjojen opiskelijat (ALO, VON, Kasvit, Lääkis,
Oikis, Kauppis, KOMO, AVA, Suoki ja KAITO) voivat halutessaan ruokailla lounaalla ja
päivällisellä opiston ruokalassa maksua vastaan. Myös ruokapaketti -mahdollisuuksista
kannattaa kysyä linjavastaavalta.
Päivällinen tarjoillaan ravintolassa klo 16.30–17.15. Opistolla ei ole tarjolla iltapalaa,
vaan jokainen huolehtii niistä itse.
HUOM: Mikäli haluat päivällistä perjantaina, ilmoita siitä viimeistään kyseessä
olevan viikon tiistaina keittiön henkilökunnalle. Päivällinen on noudettavissa
perjantaina klo 14 mennessä. Tämä koskee myös pyhäpäiviä edeltäviä koulupäiviä.
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PUHELIN, POSTI ja INTERNET
Opiston vaihteen puhelinnumero on (02) 4123 500.
Kun sinulle lähetetään postia, pyydä lähettäjää merkitsemään tulevaan postiin nimesi
lisäksi huoneesi numero.
Opiskelijan Nimi
Turun kristillinen opisto
Lustokatu 7 / Huoneen numero
20380 TURKU
Postia voi käydä itsenäisesti tiedustelemassa respasta.
Kaikissa huoneissa on langaton internet-yhteys. Verkon salasanan saa vastaanotosta
asuntolaan kirjautuessaan. Opiston opiskelijat voivat käyttää maksutta tietokoneita
opiston kirjastossa sen aukioloaikana.

PESULA ja PYYKINKUIVAUS
Opiskelijoiden käytössä on pesula, jossa on kolikkopesukone joka maksaa 1,50
euroa/koneellinen. Kone toimii 50 sentin kolikoilla. Huom. opistolla ei ole rahanvaihtoa.
Pesula suljetaan klo 21.00. Tutustu pesukoneen
käyttöohjeisiin ennen pyykinpesun aloittamista.

VAPAA-AJANVIETTO OPISTOLLA
•

•

•
•
•

Liikuntasalia saa käyttää iltaisin klo 20 asti, mikäli se ei ole varattuna muuhun
käyttöön (kysy vastaanotosta). Pelivälineitä on mm. lentopalloon, sulkapalloon,
koripalloon ja sählyyn. Liikuntasalissa ei saa olla ulkokengillä, vaan jalassa on
oltava vaaleapohjaiset sisätossut.
Asuntolan opiskelijoilla on myös säännöllinen liikuntavuoro liikuntasalissa. Tällöin
on mahdollisuus yhdessä eri liikuntalajeihin. Opiston opiskelijat, opistoneuvosto
sekä asuntolaohjaaja järjestävät erilaista liikuntaa toiveiden mukaan.
Asuntolan porukalle varataan saunavuoro kerran viikossa, ajankohta selviää kun
toiminta käynnistyy.
Kuntosali on opiston pohjakerroksessa ja se on maksutta käytössä klo 20 asti.
Pururata on asuntolan viereisessä metsässä, lähin urheilukenttä on Ingegerdin
puistossa (Rossinkadun päässä), jossa on talvella mahdollisuus luistella.
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•

Erilaisia teemailtoja (ruuanlaitto, elokuvat ja musiikki yms.) järjestetään
toiveiden mukaan. Esitä oma toiveesi asuntolaohjaajalle!

Asuntolatoimikunta eli ASTO
Asuntolatoimikunta kokoontuu muutaman kerran lukuvuodessa. Asuntolatoimikuntaan
kuuluvat kaikki asuntolan opiskelijat. Asuntolaohjaaja on myös paikalla toimikunnan
kokouksissa. Toimikunnassa päätetään asuntolaa koskevista yhteisistä asioista, kuten
vapaa-ajan toiminnasta ja siivouksesta. Asuntolatoimikunta toimii myös tärkeänä
tiedotuksen väylänä, sillä monista asioista tiedotetaan toimikunnan kokouksissa ja
kaikkia toivotaan osallistumaan. Asuntolatoimikunnan kautta on myös mahdollisuus
esittää kehittämisehdotuksia ja uusia ideoita. Asuntolassa asumisesta sekä vapaa-ajan
vietosta kerätään myös kirjallinen palaute kahdesti lukuvuodessa.
TERVEYSPALVELUT
Terveydenhoitaja Anna-Tiina Hautamäen vastaanottoajat löytyvät varmimmin
vastaanottohuoneen ovesta asuntolan ala-aulassa. Yhteystiedot: 040 749 3083,
annatiina.hautamaki@turku.fi
Opistolla käy koululääkäri. Hänen vastaanotollaan ensisijaisesti huolehditaan
lakisääteisistä
terveystarkastuksista.
Ajanvaraus
koululääkärille
tehdään
terveydenhoitajan kautta.
Arkiaamuna akuutissa sairaustapauksessa lääkärin hoitoa tarvitessaan asuntolassa
asuvan opiskelijan kannattaa ottaa yhteys itse Mullintien terveysasemalle 022661650, mikäli terveydenhoitaja ei ole opistolla. Mullintien terveysaseman osoite on
Mullintie 2.
Turkulaiset ja lähikuntalaiset ensisijaisesti käyttävät omaa terveysasemaansa
tarvitessaan lääkärin apua.
Keskussairaalan yhteispäivystyksen puhelinneuvontaan voi soittaa
yhteispäivystyksen kuulovammaisten tekstiviestipalvelu 050-592 4740

02-3138800,

Yleinen hätänumero 112.
ASUNTOLAN TURVALLISUUS
Asuntolan turvallisuudessa keskeinen asia on jokainen oma vastuu seurata ja ilmoittaa,
mikäli havaitsee jotain turvallisuuteen liittyvää uhkaa. Epäilyttävistä ulkopuolisista,
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avoimista ovista, vaarallisista laitteista tai tiloista tulee viipymättä ilmoittaa
henkilökunnalle. Asuntolassa ei ole ympärivuorokautista valvontaa. Mikäli havaitset
jotain turvallisuutta mahdollisesti uhkaavaa aikana, jolloin paikalla ei ole henkilökuntaa,
voit ilmoittaa siitä puhelimitse mihin aikaan tahansa vuorokaudesta alla oleville
henkilöille. Pohdi myös mitkä asiat vaativat suoraan soiton hätäkeskukseen.
Turvallisuusvastaavat:
Säätiön johtaja Tapani Rantala, p. 0400 276679, (asuu myös opiston pihapiirissä).
Pedagoginen rehtori Juha Kaivola p. 0400 479599.
Talleta nämä numerot myös puhelimeesi.
YHTEYSTIEDOT
Asuntolaohjaaja
Katri Louko
puh. 040 4875501
katri.louko@tk-opisto.fi
Asuntolaohjaajan päivystysajat löydät facebookista ja asuntolaohjaajan työhuoneen
oven vierestä, joka sijaitsee asuntolan ala-aulassa kerhotilassa (615).
Kuraattori
Anna-Maria Toivonen
puh. 040 8476515
anna-maria.toivonen@tk-opisto.fi
Kuraattorille voi varata ajan joko puhelimitse tai poikkeamalla käymään (työhuone nro
616 asuntolan ala-aulassa).
Terveydenhoitaja
Anna-Tiina Hautamäki
puh. 040 749 3083
annatiina.hautamäki@turku.fi
Terveydenhoitajan vastaanottoajat löydät th:n työhuoneen ovesta asuntolan alaaulasta.
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