
 

Tietoa asumisesta sekä asuntolan säännöt  

 
Kunnioita asuntolan sääntöjä, asuntola on opiskelijoiden koti. Sääntöjen ja ohjeiden tavoitteena on asumis- 

ja opiskelurauha, viihtyisyys sekä turvallisuus. 

 

- Ottakaa toisianne huomioon. 

- Käsittele koulun sekä toisten omaisuutta varoen. 

- Jos jokin ei toimi tai rikkoutuu, ota yhteyttä henkilökuntaan. 

- Koulu ei vastaa opiskelijoiden omaisuudesta. 

             

 

 

Posti, puhelin, pysäköinti 
● Posti 

Asuntolan postiosoite on:  

Borgå folkakademi / nimesi 

Runeberginkatu 16-18,  06100 Porvoo 

 

Vaihda osoitteesi www.posti.fi/muuttoilmoitus 

Postia ei jaeta asuntolaan, vaan rehtorin kanslian ulkopuolella sijaitsevaan postilaatikkoon. 

 

● Asuntolan puhelimesta voi soittaa ainoastaan hätänumeroon 112. 

 

● Koulu ei vastaa WiFi-yhteyden optimaalisesta toimivuudesta. (Suosittelemme että hankit omaa nettiyhteyttä) 

 

● Autojen pysäköinti on kielletty koulun pihalla. Koulua ympäröivillä kaduilla on maksuttomia 

pysäköintipaikkoja. 

 

Siivous, pesutupa ja jätteiden lajittelu 
● Asukkaan velvollisuus on huolehtia oman asuinhuoneensa ja yhteisten tilojen viikottaisesta (maanantaina) 

siivoamisesta, sekä jätteiden lajittelusta, ilmoitustaululle nimiluettelon mukaan.  Kylpyhuoneen lattiakaivoa 

on myös tyhjennettävä säännöllisesti. 

 

● Sulje ikkunat, valot, Tv:n sekä muut laitteet kun menet ulos. Ole erityisen huolellinen kun lähdet viikonlopuksi 

kotiin. 

 

● Pesukoneet löytyvät Tiilitalon kellarissa heidän asukkaille. Käytä omaa pesuainetta, vain nestemäistä. Muista 

aina siivota jälkeesi sekä poistamaan puhtaat pyykit. Koulu ei vastaa pesutupaan jätetystä pyykistä. 

 

● Lajittelemme biojätettä, lasia, metallia, paperia, pahvia sekä muovia Koulun pihalta löytyy näille omat 

lajitteluastiat. 

 

 

 

 



 

Sisään ja ulos muuttaminen 
● Joululomalla koulu ja asuntola voi olla varattu kursseille. Silloin asuntolan asukkaat muuttavat ulos 

joululoman ajaksi ja luopuvat avaimesta. Henkilökohtaisia tavaroita voi jättää säilytykseen lukittuun 

varastotilaan.  

Huom! Muista siivota huone ja yleiset tilat ennen huoneen luovutusta.  

 

● 2022-23 Syyslukukausi 

○ Sisäänmuutto:  15.8.2022 maanantai 

○ Ulosmuutto:  16.12.2022 perjantai 

 

● 2022-23 Kevätlukukausi 

○ Sisäänmuutto:  09.1.2023 maanantai 

○ Ulosmuutto:  25.5.2023 torstai  

 

● Asuntolan avaimet ovat koulun omaisuutta. Niitä ei saa luovuttaa ulkopuolisille. 

Veloitamme avaimesta 50 € panttimaksun. Maksua palautetaan ulos muutettaessa, kun huone on siivottu ja 

avaimet palautettu. Kadonneesta avaimesta veloitamme 50 €. Jos talonmies joutuu avaamaan klo. 17 

jälkeen, veloitamme 20 €. 

Työajan jälkeen talonmiestä tavoitetaan mahdollisesti puhelimitse +358 (0)40 8495306. Hän ei kuitenkaan 

päivystä. 

 

Turvallisuus ja toisten huomioiminen 
● Koulu sijaitsee keskellä kaupunkia. Pidä siksi aina ovet lukossa (asuntolan ulko-ovi sekä huoneiden 

ovet). 

 

● Asuntolassa saa oleskella ainoastaan henkilöitä, joilla on asumisoikeus. 

 

● Asuntolassa ei sallita yövieraita. 

 

● Kunnioita asuntolan asukkaiden yörauhaa klo. 23.00 jälkeen. 

 

● Muista myös kunnioittaa koulun naapureita. 

 

● Eläviä kynttilöitä ei saa pitää asuntolassa. 

 

● Tupakointi on sallittua ainoastaan osoitetulla alueella. Älä tupakoi kaduilla tai koulun läheisyydessä. 

 

● Huom! Kirjota nimi asuntolan poissaololistalle aina kun lähdet viikonlopuksi kotiin. 

 

● Opiskelija, joka rikkoo asuntolan sääntöjä, voi menettää asumisoikeuden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Koiranomistajat 
 

● Olet vastuussa koirastasi ja sen käyttäytymisestä. Koira ei saa vaarantaa asuntolan muiden  

asukkaiden viihtyvyyttä. 

 

● Jos jätät koiran yksin: muista että koira on uudessa paikassa ja tottumaton. Harjoittele yksin olemista! 

Älä jätä haukkuvaa koiraa yksin huoneeseen. Jos koiralla on eroahdistus, ja ympäristö kärsii  

siitä, koiran on muutettava takaisin kotiin. 

 

● Koira voi osallistua joillekin oppitunneille. Kun oppitunnin luonne niin vaatii, koira jätetään  

asuntolaan. Myös opintovierailujen aikana koira jätetään asuntolaan. Koira on silloin  

suljetussa huoneessa, eikä vapaana yleisissä tiloissa. 

 

● Koira ei saa pitää vapaana koulun pihalla, asuntolassa tai koulun tiloissa.  

Koira ei saa olla sohvissa, tuoleissa tai sängyissä asuntolassa tai koulun muissa tiloissa. 

 

● Osoita kunnioitusta koulun muita opiskelijoita ja opettajia kohtaan!  

Jotkut saattavat pelätä koiria tai kärsiä allergiasta. 

 

● Älä salli koiraasi tekemään tarpeitaan koulun pihalle. Jos vahinko tapahtuisi, kerää heti  

jätökset talteen. Korian on oltava rokotettu; sillä ei saa olla tarttuvia sairauksia eikä loisia.  

Jos koiralla on häiritsevät juoksut, sen on parasta pysyä kotona juoksuaikana. 

 

● Olet korvausvelvollinen koirasi aiheuttamiin henkilö- tai omaisuusvahinkoihin. 

 

 

 

 

 

                                            Sääntöjen tavoitteena on meidän kaikkien viihtyvyys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


