LIMINGAN KANSANOPISTON TOIMINTAOHJEITA
LUKUVUONNA 2021-2022
YLEISTÄ
- Opiston hiljaisuus alkaa kello 23.00 ja päättyy kello 07.00 joka päivä.
- Taulujen ja julisteiden kiinnittämiseen asuntoloissa saa käyttää vain sinitarraa, ei nastoja eikä
maalarinteippiä. Huonevaurioista laskutetaan huoneenhaltijoita. Yhteisten tilojen vaurioista
vastaa/vastaavat vaurion aiheuttanut/yhteisvastuullisesti vaurion tapahtumiseen vaikuttaneet.
- Liian lähelle lamppuja ei saa laittaa kankaita yms. joista voi aiheutua palovaara
- Opiskelijoiden autot jätetään pysäköintialueelle, ei asuntolan pihalle - pelastustoimi edellyttää.
- Opistoalueella liikuttaessa käytetään vain asianmukaisia reittejä istutuksia ja nurmialueita vaalien.
- Koska opetustiloissa käsitellään tulenarkoja kemikaaleja, on tupakointi ja asiaton tulenkäsittely ko.
tiloissa kielletty.
- Asuntoloissa maalaaminen on kielletty, luokat ovat auki myös yöllä.
- Pitäkää asuntoloiden ulko-ovet päivisinkin lukossa! Tarvittavat ylimääräiset ovien avaukset
hoitaa kiinteistöhuolto korvausta vastaan, puh. 0400-682130.
- Opiskelijoiden järjestämiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin täytyy olla rehtorin lupa.
- Palauttamattomista kirjoista perimme kirjakohtaisen korvauksen
- Jokaisen asukkaan on tarkistettava huoneensa palohälytin kuukausittain ja jos hälytin ei toimi niin siitä
tulee ilmoittaa heti opiston toimistoon.

OPINTOKIRJAT JA TODISTUKSET
- opintokirja on tärkeä (niillä linjoilla joille jaettu), koska sen pohjalta kirjoitetaan keväällä todistukset,
pidä siitä hyvää huolta; jos käyt jonkun kurssin/jakson jollakin muulla linjalla kuin mihin olet
ilmoittautunut, ja jos opettaja on siitä valmis merkinnän antamaan, niin ota se kirjaasi niin silloin se näkyy
todistuksessasi; opintokirja tulee toimittaa keväällä määräpäivään mennessä toimistoon, jotta ehdimme
kirjoittaa todistukset päättäjäispäivään mennessä
- varsinaisen todistuksen saavat pe 1.10.21 tai sitä ennen tulleet, jotka opiskelevat koko vuoden; muut
saavat opintokirjaotteen hyväksytysti suorittamistaan kursseista

RUOKAILUAJAT

ma-pe

aamupala
8.00-9.10

lounas
11.45-12.30

päiväkahvi
14.45-15.00

SIIVOUS
- Yhteisen viihtyvyyden vuoksi jokainen opiskelija osallistuu myös asuntolan yleisten tilojen
siivoukseen oman huoneen lisäksi (esim. tiskaus, roskien vienti, yleinen järjestys): opiston siivooja
tekee kerran viikossa tarkemman viikkosiivouksen asuntoloiden yleisissä tiloissa.
- Opiskelijat vastaavat hallitsemastaan huoneesta ja sen siivouksesta. Opiskelun päättyessä huone
luovutetaan samassa kunnossa ja samoin irtaimistoin kuin se on vastaanotettu opiskelun alkaessa.
- Opiston henkilökunnan edustajat tekevät asuntolakiertoja mahdollisten vaurioiden ja laiminlyöntien
havaitsemiseksi.
- Siivousta varten on järjestetty asianmukaiset siivousvälineet ja -aineet asuntoloiden välittömään
läheisyyteen. Siivousasioissa voi kääntyä opiston siivoojan puoleen.
- Huone ja yleiset tilat on siivottava myös ennen lomalle lähtöä (mm. roskien vienti ja jääkaapin
tyhjennys ruuista)
- Opetustilojen päivittäisestä järjestyksestä huolehtivat ko. tilan opiskelijat opettajan johdolla.
- Toivomme, että kaikissa sisätiloissa (asuntolat, luokkatilat, päärakennus) opiskelijat käyttävät
tossuja/sisäkenkiä.

LOMA-AJAT
- Lomien ajaksi asuntolat ja työtilat suljetaan lomaa edeltävänä arkipäivänä kello 21.00 ja avataan jälleen
viimeisenä lomapäivänä kello 9.00 – poikkeamat on sovittava rehtorin kanssa. Huoneet jätetään siisteiksi
ja arvotavarat huolehditaan suojaan.
- syysloma ma 25.10.- su 31.10.21
- joululoma ma 20.12.21- su 02.01.22
- talviloma ma 07.03.- su 13.03.22

SAUNAVUOROT (asuvat opiskelijat; huom. koronasuositukset):
Sähkösauna 1-talon päädyssä:
- Tiistaisin ja perjantaisin
Opiskelijat:
naiset
18.00-20.00
miehet
20.00-21.00
- Lomien alla saunaa ei lämmitetä

PYYKKIVUOROT
- Opiskelijoiden käytössä on pyykkituvalla (1-talon pääty) maksullinen pyykkikone. Varauslista
pyykkituvalla. Pesutuvan iso pyykkikone on ainoastaan opiston henkilökunnan käyttöä varten.
- Pyykeistään tulee jokaisen huolehtia, kadotetuista tavaroista ei opisto voi ottaa vastuuta.
- Kuivat pyykit on huolehdittava pesutilasta/naruilta pois ajoissa, jotta kaikkien opiskelijoiden vaatehuolto
voisi toimia ilman turhia viiveitä.
- Asuintaloissa on pyykinpesu ja -kuivaus kielletty tilojen turhan kostumisen välttämiseksi.
Arvolan sähköpattereilla kuivaaminen on hengenvaarallista. Sähköpatterin ja irtoesineen
minimietäisyyden tulee aina olla vähintään 10 cm.
- Pyykkikoneiden ja muidenkin laitteiden käyttämisessä on noudatettava toimintaohjeita ja normaalia
varovaisuutta. Siivooja opastaa koneiden käytössä mielellään. Koneiden ja laitteiden epäkunnosta tulee
ilmoittaa välittömästi opiston henkilökunnalle.

TAIDETARVIKEMYYMÄLÄ
- avoinna ma klo 9.00-9.15 ja 12.30-12.45
ti klo 9.00-9.15 ja 12.30-12.45
ke suljettu
to klo 9.00-9.15 ja 12.30-12.45
pe klo 12.30-12.45
- toivomme, että ajoitatte ostoksenne aukioloaikoihin

