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TERVETULOA ASUMAAN OPISTON ASUNTOLAAN 
 

Opistolla on asuntoja Asuntola- ja Mäntylä-rakennuksissa sekä Päärakennuksessa. Majoitustiloissa 

asutaan yhden tai kahden hengen huoneissa. Asuntolan huoneissa on oma kylpyhuone, 

Päärakennuksen ja Mäntylän asunnoissa tilat ovat yhteiset.  

Huoneissa on: 

 sänky, patja, petauspatja ja patjansuojus 

 peitto ja tyyny 

 kirjoituspöytä ja tuoli 

 pöytälamppu 

 vaatekaapit 

 verhot, matto 

 roskakori 

 

Yhteisessä keittiössä on jääkaappi-pakastin, astianpesukone, liesi, kahvin- ja vedenkeitin, 

leivänpaahdin, mikroaaltouuni ja astiat. Asuntoloissa on yhteiset tilat, joissa voi katsella televisiota 

tai viettää yhteistä aikaa. Asuntolarakennuksessa sijaitsee pyykkitupa ja sauna. 

Opiston postiosoite on Koulutie 4, 27100 Eurajoki. Lähetyksissä on mainittava linjan/ kurssin nimi. 

Lähtevää postia varten on piha-alueella keltainen postilaatikko, joka tyhjennetään arkisin. 

Saapuneen postin voit noutaa toimiston eteisen postilokerikosta. Toimisto lähettää tulevasta 

viestistä muistutusviestin puhelimeesi.

mailto:opisto@eko.fi
http://www.eko.fi/


ELÄMINEN JA ASUMINEN OPISTOLLA 
 

Asuntola tarjoaa turvallisen ympäristön asumiselle. Olet itse vastuussa omasta ja muiden 

viihtyvyydestä ja turvallisuudesta. Asuntolassa asuminen edellyttää toisten huomioon ottamista 

sekä yhteisten sääntöjen noudattamista. 

Asuntolassa järjestetään asuntolapalavereja, joihin sinun tulee osallistua. Asuntolapalavereissa 

kerrotaan asuntolan arkielämästä, turvallisuudesta ja jokaiselle kuuluvista tehtävistä. 

Terveysasema: Eurajoen terveyskeskus, Rantaperentie 1, Eurajoki  

Päivystys ja ajanvaraus arkisin kello 8.00–16.00, Puh. (02) 677 3935 

Päivystys: Satasairaala, Sairaalantie 3, Pori klo 16.00–08.00, Puh. (02) 627 7512 

Päivystysapu: 116 117 (terveysneuvonta ja ohjaus) 

Hätäkeskus: 112 

Oven avaus: klo 8-16 opiston henkilökunta,   

iltaisin ja öisin EKP Oy 044 278 7513 (maksullinen) 

Opiston muut TÄRKEÄT yhteystiedot ja numerot löydät asuntolan ilmoitustauluilta 

 

ASUNTOLASOPIMUS ja AVAINPANTTI 
Asuntolaan muuttaessasi allekirjoitat asuntolasopimuksen sekä maksat avainpantin. 

Asuntolasopimuksella sitoudut noudattamaan opiston ja asuntolan sääntöjä. Huoneen avaimen 

saat 20 €:n panttia vastaan. Pantti palautetaan, kun avain on palautettu ja huoneen 

lopputarkastus hyväksytty. 

ASUMISEN SÄÄNNÖT 
Ulko-ovet pidetään lukittuina klo 17.00 alkaen. Myös huoneet on pidettävä lukittuina. Näin 

varmistetaan, että tavarat pysyvät tallella. 

Asuntoloissa on hiljaisuus klo 22.30–7.30. Opiston alue on yksityisaluetta, ja opiskelija vastaa 

myös vieraistaan. Vierailijoiden on poistuttava klo 21.00 mennessä.  

Asumispaikan saaminen edellyttää sääntöjen noudattamista. Ellei se ole mahdollista, sinun pitää 

hakea asunto muualta.  

Huonetarkastukset tehdään ennen lomia sekä tarvittaessa. Tarkastuksista ilmoitetaan etukäteen. 

Mikäli et ole huolehtinut oman huoneesi siisteydestä, perimme ylimääräisestä siivouksesta 

korvauksena 20 € / tunti. 

Lemmikkieläimiä ei saa pitää opistolla. 



VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS  
Ilmoitathan heti siistijälle tai toimistoon, mikäli huomaat huoneessasi tai yhteisissä tiloissa 

puutteita tai vikoja. Olet korvausvelvollinen, mikäli omalla huolimattomuudellasi tai tahallisesti 

aiheutat opistolle vahinkoa. Alaikäisen kohdalla huoltaja on korvausvelvollinen vahingoista. 

SIIVOUS JA PYYKINPESU 
Huolehdit itse oman huoneesi siisteydestä.  Siistijät siivoavat vain opiston yhteisiä tiloja. 

Keittiöpisteissä opiskelijat huolehtivat omista tavaroistaan ja roskistaan roskakoriin sekä pyyhkivät 

jälkensä. Opiskelijat huolehtivat keittiöiden siisteydestä huonekunnittain. Oman keittiön jääkaapin 

ovesta löytyvät siivousvastuuvuorot. 

Käytä omia lakanoita ja tyynyliinoja, jotka vaihdat tarpeeksi usein. Huonekaluja et saa siirtää 

huoneista pois. Verhot on pidettävä ikkunoissa.  

Asuntolassa on oma vaatehuoltotila kaikkien rakennusten asujien käytössä. Käytä pyykinpesussa 

omia pesuaineita. 

SAUNA 
Asuntolassa on sauna, joka lämmitetään viikoittain. Saunavuorot näkyvät saunan ovessa. Otathan 

oman laudeliinan mukaan. 

ALKOHOLI JA MUUT PÄIHTEET 
Alkoholin tai huumeiden tuominen ja niiden vaikutuksen alaisena 

oleminen asuntolassa on kielletty. Sääntö koskee myös vieraitasi.  

Opiston alue on savuton. 

RUOKAILUT 

 aamupala klo 7.30-8.30 (ti-pe) 

 lounas lukujärjestyksen mukaan 

 kahvi  lukujärjestyksen mukaan 

 päivällinen klo 16-16.45 (ma-to)  

Sovithan keittiön kanssa erityisruokavalioista sekä ilmoitat mikäli olet pidempään poissa 

ruokailuista. 

MUUTTOILMOITUS 
Sinun tulee tehdä tilapäinen muuttoilmoitus maistraatille, mikäli haet Kelasta asumislisää. Postille 

tehtävä muuttoilmoitus on vapaaehtoinen. Asiasta saa lisätietoja toimistosta. 

VIIKONLOPPUMAJOITUS JA VIIKONLOPPUKURSSIT 
Voit majoittua huoneessasi opiskelupäivinä (maanantai - perjantai). Muista majoitusajoista sinun 

pitää sopia rehtorin kanssa. Huonettasi voidaan käyttää ulkopuolisten asiakkaiden majoittamiseen 

viikonloppuisin, koulutussopimusten aikana ja loma-aikoina. Sinun tulee tarvittaessa luovuttaa 

huoneesi viikonloppuisin ja loma-aikoina järjestettäviin majoituksiin. Huoneen ja avaimen 

luovuttamisesta annetaan tarkemmat kirjalliset ohjeet.  

Mikäli huonettasi tarvitaan viikonloppuna, tieto siitä annetaan sinulle edellisenä tiistaina. 



Huoneiden on oltava luovutushetkellä siistissä kunnossa. Kun muutat kokonaan pois asuntolasta, 

huoneessa tehdään lopputarkastus ennen pantin palauttamista. Myös silloin sinun pitää siivota 

huone huolella.  

Huolehdittavat asiat: 

 lakanat pois 

 roskat ulos 

 lattioiden imurointi 

 pölyjen pyyhkiminen 

 WC:n pesu 

 lattiakaivon pesu 

 omat tavarat kaappiin ja ovet lukkoon 

 huonekalut omilla paikoillaan 

Sinun pitää laittaa sinisellä avaimella lukittavaan komeroon ne tavarat, jotka haluat saada lukon 

taakse. Mikäli kaappitila ei riitä, tavaroita on mahdollista saada säilytykseen myös muihin opiston 

lukollisiin tiloihin. 

AUTOT JA POLKUPYÖRÄT 
Autot ja muut kulkuneuvot saa pysäköidä vain niille varatuille parkkipaikoille. Pistokkeelliset 

parkkipaikat ovat maksullisia. Autopaikkaa voit tiedustella toimistolta. Omaa polkupyörää voit 

säilyttää päärakennuksen takana olevassa vajassa. 

VIKAILMOITUKSET 
Sähkö-, vesi-, ym. vioista ilmoitetaan siistijöille tai toimistoon. Hätätapaukset klo 15.00 jälkeen 

ilmoitetaan rehtorille, apulaisrehtorille tai talouspäällikölle. Numerot löytyvät ilmoitustauluilta. 

ILMOITUSTAULUT 
Ilmoitustaululla tiedotetaan ajankohtaisista asioista. 

VAPAA-AIKA 
Koulun kuntosali on käytettävissä arkisin klo 15 jälkeen sekä viikonloppuisin.   

Koulun liikuntasalin on ekolaisten käytössä torstaisin klo 16.30–17.30. 

Pururata ja jäähallin yleisövuorot ovat kaikkien liikunnasta kiinnostuneitten käytettävissä. 

Eurajoen kunnankirjasto on osoitteessa Weener-tie 1. 

Kirjastoauto käy opiston pihassa tiistaisin klo 18.10–18.30. 

  



SIIVOUSOHJEET 
 

Yleistä 
 

Siivousvälineitä löytyy jokaisesta asuntolasta siivouskomeroista tai -kaapeista. WC-paperia löytyy 

siivoustilasta. Mikäli jokin pesuaine puuttuu tai väline on rikki, ota yhteyttä siistijään. Muista 

palauttaa käyttämäsi siivousvälineet ja -aineet takaisin. 

Siivouksen muistilista asukkaalle: 

 siivoa itse oma huoneesi 

 siivoa itse omat jälkesi, esimerkiksi kun laitat ruokaa (hella, pinnat) 

 tiskaa itse omat astiasi tai laita ne astianpesukoneeseen 

 lajittele jätteet 

 pidä yhteiset tilat siisteinä ja hygieenisinä 

 huolehdi jääkaapista omat vanhat tai vanhentuvat ruuat roskiin 

 

Siivousvuorolainen (viikoittain vaihtuva VASTUU vuoro): 

 tyhjennä astianpesukone puhtaista astioista (asuntola ja päärakennus) 

 laita astianpesukone päälle (asuntola ja päärakennus) 

 pyyhi keittiön pinnat päivittäin (työtasot, tiskialtaan, hanat, jääkaapin, hellan, 

kosketuspinnat) 

 vie yhteiset roskat päivittäin roskikseen 

 huolehdi, että keittiö on siisti vuoron päätyttyä perjantaina 

 mikäli sairastut, ilmoita siitä opettajalle 

 

Asuntolan siivouskomerosta löydät siivousvälineet ja pesuaineet (imuri, siivouspyyhkeet, moppi 

jne.) Siivoustilasta löydät pesuaineiden annosteluohjeet sekä muita ohjeita. Muista palauttaa 

siivousvälineet ja -aineet takaisin paikoilleen. Huolehdi omasta ja muiden asujien viihtyisyydestä 

siivoamalla jälkesi. 

 

 

 



 

Oma huone 
 

Muista huolehtia oman huoneen päivittäisestä siivouksesta. 

 

Päivittäinen siivous: 

 vuoteen petaus 

 omien roskien vois vieminen huoneesta 

 tavaroiden järjestäminen 

 

Viikoittainen siivous  

 tasopintojen pyyhkiminen (nihkeäpyyhintä, yleispesuaine) 

 tahrojen poistaminen kaikilta pinnoilta 

 roskien tyhjentäminen 

 lattian imurointi 

 lattian nihkeäpyyhintä  

 wc- ja kylpyhuoneen pesu ja peilikaapin pyyhkiminen omasta huoneesta (asuntola) 

 lattiakaivon pesu 

 lakanoiden vaihto vähintään 2 viikon välein 

 lattiakaivon puhdistus kerran kuukaudessa (asuntola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pyykinpesuohje 
 

Lajittele pyykki 

1. värin mukaan: tummat, vaaleat ja valkoiset erikseen 

2. pesumenetelmän ja -lämpötilan mukaan 

3. likaisuuden mukaan, pese hyvin likaiset vaatteet erillään. 

Ennen pesua 

 Tyhjennä taskut, sulje vetoketjut, tarranauhat ja hakaset. 

 Avaa napit, solmi vyöt ja pitkät nauhat. 

 Käännä samettivaatteet, jäykät ja voimakasväriset puuvillavaatteet kuten farkut sekä 

kuvalla varustetut paidat nurinpäin. 

 Poista vaikeat tahrat ennen pesua. 

 Pese sukkahousut ja rintaliivit pesupussissa. 

 Sulje rintaliivien hakaset, kaarituellisia rintaliivejä ei suositella pestäväksi koneessa. 

 Valitse pesuohjelma ja pyykinpesuaine pyykin mukaan. 

Noudata vaatteiden pesuohjeita.  

Pesun jälkeen 

Oio vaatteet ja ripusta ne kuivumaan ilmavasti tai kuivaa koneellisesti, jos se on ohjeissa sallittu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TURVALLISUUS 
 

Turvallisuuteen voimme jokainen vaikuttaa. Tutustu poistumisreitteihin, ensiapukaappien 

sijaintiin, alkusammutusvälineisiin, osallistu asuntolapalavereihin sekä noudata ohjeita. Opiston 

kokoontumispaikat hätätilanteessa ovat parkkialue sekä Koulutie (lipputangon ympärys). 

 

Hätäilmoituksen tekeminen, akuutti hätätilanne 

Tee hätäilmoitus yleiseen hätänumeroon 112 aina, kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, 

omaisuuden tai ympäristön olevan vaarassa tai uhattuna. 

Näin teet hätäilmoituksen 

1. Soita hätäpuhelu itse, jos voit. 
2. Kerro, mitä on tapahtunut sekä tarkka osoite ja kunta (Koulutie 4, 27100 Eurajoki) 
3. Toimi annettujen ohjeiden mukaan. 
4. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan. 

Voit soittaa hätäpuhelun 112 Suomi -sovelluksella, kun olet ladannut sen puhelimeesi etukäteen. 

Silloin hätäkeskuspäivystäjä näkee välittömästi sijainnin, josta puhelu tulee. 

 

Toimintaohje ensiaputilanteessa 

1. selvitä, mitä tapahtunut 

2. hälytä apua 112 

3. estä lisäonnettomuudet 

4. pyydä paikalla olevia auttamaan 

5. anna tarvittava ensiapu 

 

Elvytysohje 

- Toinen käsi asetetaan keskelle rintakehää ja toinen sen päälle. Painele 30 kertaa käsivarret 

suorina. 

- Kohota leuka ylös, taivuta pää taakse ja sulje sieraimet peukalolla ja etusormella. 

- Puhalla kaksi rauhallista puhallusta potilaan keuhkoihin ja seuraa samalla rintakehän 

liikkumista. 

- Toista painelua ja puhalluksia vuorotellen, kunnes potilas osoittaa virkoamisen merkkejä, 

apu saapuu paikalle tai et enää itse jaksa. 

- Korona-aikana ei suositella puhalluselvytystä, vain paineluelvytys! 

 



Ennakointi, yleiset turvaohjeet 

Ennakoi ja tutustu opiston tiloihin etukäteen. 

MAJOITUSTILOJEN POISTUMISTIET, SAMMUTTIMET  
 

 

 

 

 



 

 



Omat muistiinpanot 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 


