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Asuntola

Asuntola on avoinna maanantaiaamusta klo 7  
perjantaihin klo 18. Viikonloppuisin asuntolassa voi 
asua ja sinne tulla sunnuntaisin vain opintoihin tai 
koulumatkaan liittyvistä erityisistä syistä. Avainten 
ohjelmoinnin takia viikonlopun asuminen on 
sovittava viimeistään ko. viikon torstaihin klo 22 
mennessä.

Vierailuaika asuntolasoluissa on maanantaista 
torstaihin klo 16 – 20 ja perjantaisin klo 14 – 17.

Asuntola on suljettu lukuvuoden 21-22 opetuksen 
vapaajaksojen aikana. Lisätietoja asuntolaohjaajalta.

Asuntolayhteisön terveysturvallisuuden varmista-
miseksi opiskelija on sairaustapauksissa tai lääkärin 
määräämän sairausloman saatuaan velvollinen poistu-
maan asuntolasta.

Asuntolan vapaa-aikatilat sekä pyykkitupa ovat opis-
kelijoiden käytössä maanantaista torstaihin  
klo 16 – 21.

• Wilma-viestit
• Asuntolan ilmoitustaulu vapaa-aikatilassa
• WhatsApp –tiedotteet  (huom! Ei keskusteluryh-

mä. Vain ylläpitäjät voivat lähettää tiedotteita. 
Ryhmään liitettyjen henkilöiden puhelinnumerot 
eivät näy muille ryhmän jäsenille)

• Lisäksi opiskelijoille on perustettu vapaaehtoinen 
WhatApp-ryhmä. 

Opiskelijan lähipiiriä, erityisesti alaikäisten opiskelijoi-
den vanhempia tiedotetaan toiminnasta Wilma- 
viesteillä ja vapaaehtoisenWhatsApp-ryhmän kautta.

Asuntolan asukaskokous ja tiedotustilaisuus ajankoh-
taisista asioista pidetään 
kuukauden 3. maanantaina. Asukaskokouksesta ja kä-
siteltävistä asioista tiedotetaan opiskelijoille kokousta 
edeltävällä viikolla.

Asuntolassa asuminen

Opiskelija huolehtii itse oman opiskelukyvyn ylläpi-
tämiseen liittyvistä arjen rutiineista, kuten riittävästä 
unen saannista, heräämisestä ajoissa opintoihin sekä 
henkilökohtaisesta hygieniasta.

Asuntolatoiminnasta tiedotetaan opiskelijoille  
käyttäen seuraavia mediavälineitä:



Asuntola

• Petivaatteet: petauspatja 200×80 cm, peitto ja  
tyyny sekä liinavaatteet

• ruokailuun tarvittavat astiat ja välineet
• peseytymisvälineet: shampoo, saippua, hammas-

harja ja -tahna jne.
• omaan terveydenhoitoon liittyvät tarvikkeet esim. 

kuumemittari, särkylääke, laastarit

Opiskelijat sopivat solu- ja huonekohtaisesti matoista,
verhoista ja muusta sisustamisesta.

Naulojen ja koukkujen kiinnittäminen sekä reikien 
poraaminen seiniin on kielletty.

Ota mukaan asuntolaan!

Asuntolatoimintaa organisoi ja ohjaa asuntolaohjaaja. 
Asuntolaohjaaja työskentelee tiiviissä yhteistyössä 
opetushenkilöstön kanssa ja kuuluu oppilaitoksen 
kasvuntuentiimiin ja opiskeluhuoltoryhmiin. 
Asuntolaohjaajan tehtävään kuuluu myös järjestys-
sääntöjen noudattamisen valvominen. 

Asuntolaohjaaja on asuntolalla tavoitettavissa 
ma-to klo 16-23 ja pe klo 14-17.

Arkipäivisin ma-pe klo 8 – 16 asuntola-asioissa voi 
kääntyä opiskelijapalveluvastaava 
Kimmo Raition puoleen p. 040 485 9799.

Asuntolaohjaaja
Alisa Ojala p.  040 587 6165
alisa.ojala@poke.fi

Asuntolaohjaaja tavoitettavissa:
ma-to klo 16-23, pe klo 14-17

Avaimen unohtamisesta tai 
katoamisesta johtuva oven avaami-
nen soluun ja omaan huoneeseen:

ma-to klo 7-16 ja pe 7-14 kiinteistöhuolto,  
p. 0400 992 117 tai p. 040 742 4211

ma-to klo 16-23 ja pe 14-17 
asuntolaohjaaja, p. 040 587 6165

su-to klo 23-7 Avera Oy p. 040 665 8980 
Yöpäivystyksen ovenavaus maksu on 60euroa. 
Poke laskuttaa avausmaksun asukkaalta.  

Kadotetusta avaimesta peritään 
uuden avaimen hankintahinta 13 € 

Asuntolan Henkilöstö 
ja yhteystiedot
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Parhaat polut
tulevaisuuteen

Pokella.
www.poke.fi

@pokeammattiopisto

@meollaanpoke

@piilolanasuntola

Pohjoisen Keski-Suomen 
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