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Tervetuloa Asuntola Toivoon!
Onnea! Opiskeluidesi mahdollistamiseksi olet saanut paikan Asuntola Toivosta!
(Toivonkatu 4, 08100 Lohja, puh: toimisto 044 3696615)
Mukaan tarvitset henkilökohtaisten tavaroiden lisäksi liinavaatteet, pyyhkeen sekä käsipyyhkeen ja
petivaatteet: tyynyn, peiton ja oman petauspatjan (80 cm).
Jos haluat kokata itse ruokaa, kannattaa mukaan ottaa myös jonkun verran astioita ja
ruokailuvälineitä. Soluista löytyy jääkaappi, mikro, vedenkeitin ja keittolevyt. Alakerran keittiössä on
pakastin, uuni ja asuntolan astioita. Alakerran yhteisistä oleskelutiloista löytyy mm. biljardipöytä,
karaoke, televisio, erilaisia pelejä ja nettipiste. Asuntolassa on myös tytöille ja pojille omat saunat
sekä pesutupa, joita voit käyttää, kun varaat vuoron sitä varten.
Asuntolan ulko-ovet ovat avoinna arkisin klo 6.30-23, yöaikaan ei siis voi liikkua ulkona.
Asuntola aukeaa aina sunnuntaisin klo 16.00 ja sulkeutuu perjantaina klo 17.00. Viikonloppuisin ja
loma-aikoina asuntola on suljettu. Jos olet pois asuntolalta ylimääräisiä lomia tai öitä, siitä tulee
aina ilmoittaa. Alaikäisten puolesta ilmoituksen tekevät huoltajat soittamalla toimiston
puhelimeen tai jättämällä meille tekstiviestin.
Asuminen on maksutonta. Ateriamaksu asuntolan asukkaille on 100 euroa kuukaudessa, joka
sisältää koulun keittiön valmistaman terveellisen aamupalan sekä päivällisen. Suosittelemme
ruokailua sen säännöllisyyden ja monipuolisuuden vuoksi. Aamupalalla tarjoillaan yleensä leipää,
leikkeleitä, hedelmiä, jogurttia, puuroa, mehua ja kahvia/teetä.
Mikäli olet maksanut ateriamaksun, aamupala tarjoillaan viereisen koulun ruokalassa ma-pe klo
6.30-8.00 ja päivällinen ma-to klo 15.30-16.15. Ruokailuun tarvitset Kela-kortin, jonka viivakoodilla
kuitataan kaikki kouluruokailut, joten se tulee pitää aina mukana. Ruokailuissa jokainen riisuu
päähineensä ja käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti. Ruokailu on vain asuntolan asukkaille, ei
muita vieraita mukaan.
Jos tiedossasi on, ettet koulun tai muun tärkeän syyn takia ehdi päivälliselle, voit ilmoittaa asiasta
ohjaajalle esim. WhatsApp:issa/soittamalla/tekstaamalla klo 15 mennessä, niin otamme sinulle
ruoan rasioissa mukaan ja voit noutaa sen toimistolta. Toimisto sijaitsee asuntolan B-rapussa,
ensimmäisessä kerroksessa.
Siivouspäivä on torstai (solut & huoneet). Silloin jokainen omalla vuorollaan vastaa solun
siivouksesta, johon kuuluu roskien vienti, tiskialtaan siistiminen (jokainen tiskaa omat astiansa),
tasojen pyyhintä sekä lattian imuroiminen/tarvittaessa pesu. Solusiistijä tyhjentää vielä perjantaina
soluroskikset. Jokainen huolehtii, että oma huone on myös torstaina siivottuna. Ohjaajat tarkistavat
solut ja huoneet klo 20.00 alkaen. Jokaisessa rapussa on oma siivouskomero, josta löytyy imuri ja
muut tarvittavat siivousvälineet ja -aineet. Siivousohjeet löytyvät solujen ilmoitustauluilta. Jos
tarvitset siivouksessa neuvontaa, kysy rohkeasti ohjaajalta apua. Kuukauden viimeisenä tiistaina
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on jääkaappien/keittolevyjen siivousilta. Jokainen omalla vuorolla siivoaa solunsa jääkaapin ja
huolehtii vanhaksi menneet ja pilaantuneet ruoat roskiin.
ASUNTOLAAN VALITULLA PITÄÄ OLLA VALMIUDET OMATOIMISEEN ELÄMISEEN
ASUNTOLASSA JA KYKY ITSENÄISESTI HUOLEHTIA OMASTA KOULUNKÄYNNISTÄ JA
SEN SUJUMISESTA.
Pesulavuoroja voi varata B-rapun toimiston seinässä olevalta listalta. Pesukoneen, kuivurin ja
kuivaushuoneen käyttö on maksutonta. Pesula löytyy B-rapun alakerrasta. Kysy ohjaajalta apua
koneiden käytössä! Myös saunavuorot varataan samasta paikasta.
Toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan WhatsApp -ryhmässä, johon toivomme sinun liittyvän
asuntolapaikan saatuasi. Myös soluissa ja yleisissä tiloissa on ohjeita ja ilmoituksia, joita kannattaa
seurata. Asuntolalla on salivuoro koulun liikuntasalissa kerran viikossa, tiistaisin klo 19-21.
Neidonkeitaan kuntosali ja uimahalli ovat asuntolassa asuvien nuorten käytössä sopimushintaan,
siitä saat lisätietoja ohjaajilta. Voimme järjestää myös yhteisiä retkiä ja tapahtumia kiinnostuksen
mukaan.
Jos käännät postisi asuntolalle, ne ovat noudettavissa toimistolta. Asuntolan postiosoite: LänsiUudenmaan Koulutuskuntayhtymä Luksia/Asuntola, Toivonkatu 4, 08100 LOHJA.
Jokaisella on oikeus opiskella, asua ja elää ilman häiriöitä, joten käyttäydythän kohteliaasti ja
huomioit aina muut asukkaat.
PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ JA HALLUSSAPITO, SEKÄ PÄIHTYNEENÄ OLESKELU ASUNTOLAN
JA KOKO LUKSIAN ALUEELLA ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY.
Tupakointi Luksian alueella on ehdottomasti kielletty. Sääntöjen rikkomisesta seuraa
järjestyssääntöjen mukaiset toimenpiteet.
HUOMIO! Asukkaiden henkilökohtainen omaisuus ei ole asuntolan toimesta vakuutettu.
Huoneiden ovet on syytä pitää lukittuina.
Vierailuajat on järjestyssäännöissä kirjattu klo 16-21. Hiljaisuus on klo 22.00- 6.30. Lue mukana
tulleet järjestyssäännöt hyvin, ne löytyvät myös Luksian nettisivuilta. Allekirjoituksella sitoudut
noudattamaan asuntolan järjestyssääntöjä.
ASUNTOLASSA ON KAHDEN KUUKAUDEN KOEAIKA!
Sairaustapauksissa tulee hakeutua välittömästi kotihoitoon. Sairaspäiviä ei voi viettää asuntolalla
tartuntavaaran tuoksi. Kotihoito on sairaustapauksissa välttämätöntä, koska emme voi seurata
jatkuvasti asukkaan vointia. Lääkkeiden jako kuuluu terveydenhuollon ammattilaiselle, emme siis
jaa lääkkeitä asuntolassa. Myöskään vapaapäivinä ei voi oleskella asuntolassa. Esim. jos koulu
alkaa vasta tiistaina, asuntolaan saavutaan vasta edeltävänä päivänä ja jos koulua ei ole
perjantaisin, kotiin tulee lähteä torstaina.
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Asuntolapaikan on tarkoitus tukea ammattitaidon hankkimista ja edistää opiskelua. Koulunkäynnin
etenemistä seurataan ja toistuviin koulu poissaoloihin puututaan. Opintojen etenemättömyys voi
myös johtaa asuntolapaikan irtisanomiseen. Myös Kela seuraa opintojen etenemistä ja
asuntolapaikan todellista käyttöä. Näillä on mahdollisesti vaikutusta opintorahan suuruuteen ja sen
maksuun. Olette täällä oppimisen ja itsenne takia, tsemppiä ja iloista mieltä opiskeluun!
Ohjaajat ovat täällä töissä auttaaksenne teitä, eli rohkeasti toimistoon juttusille, jos joku asia
askarruttaa!
JOS ET OTA ASUNTOLAPAIKKAA VASTAAN, ILMOITA SIITÄ MEILLE MAHDOLLISIMMAN
PIAN.
Tärkein asia, joka tulee muistaa ennen asuntolaan saapumista:
Veloitamme avain-/siivouspantin (50e) vakuudeksi siitä, että säilytät huoneen avaimet
tallessa ja oma osuus loppusiivouksesta ennen asuntolasta poislähtöäsi tulee hoidettua.
Myös huone on luovutettava siinä kunnossa takaisin, missä kunnossa sen vastaanotit. Jos
näin ei tapahdu, panttimaksua ei palauteta asuntolasta lähdettäessä. Maksun voi suorittaa
tilisiirtona tai verkkomaksuna.
Tilisiirtoon tarvittavat tiedot:
Tilinumero: FI43 5236 0420 1923 74
Saaja: Luksia/Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Viesti: Asuntolan avainpantti + Opiskelijan nimi
Summa: 50€.
Kun maksajana on usein eriniminen huoltaja, muistakaa ehdottomasti merkitä nuoren nimi
viestikenttään epäselvyyksien välttämiseksi. Emme ota vastaan käteismaksua, joten maksusta
tulee näyttää tosite, kun saavut asuntolaan, jotta saat huoneen avaimet haltuusi.
Verkkomaksu
Verkkomaksun voi suorittaa täällä: https://verkkokauppa.luksia.fi/ Maksun voi suorittaa pankkien
verkkomaksulla, yleisimmillä luottokorteilla (Visa, MasterCard,) siirtona pankista sekä Mobile Payn
avulla. Verkkomaksun kielinä ovat suomi ja englanti.
Lisätietoja: laskentasihteeri Pia Uusitalo, 044 335 6949
Ateriamaksu 100€ laskutetaan aina osoitetietojen kautta kuukauden viiveellä kotiin. Syksyn
ensimmäinen lasku tulee vasta lokakuussa. Jos osoitetiedot muuttuvat, siitä on syytä ilmoittaa
ohjaajalle.
TÄYTÄ MYÖS KIRJEESI MUKANA TULLEET LOMAKKEET JA PALAUTA NE TULLESSASI
ASUNTOLAAN
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Asuntolan ohjaajan saa kiinni toimiston numerosta tai jättämällä viestin niin ohjaaja soittaa takaisin
(myös yöaikaan) P. 044 369 6615.
Ohjaajina työskentelevät:
Tuija Helenius, vastaava ohjaaja, p. 044 369 6665
Viivi Wendelin, p. 044 048 4115
Anu Wright, p. 044 369 6669
Ystävällisin terveisin
Tuija Helenius/ Vastaava ohjaaja

