
ASUNTOLA-
OPAS



Tervetuloa Lappian asuntolaan Tornioon. Asuntola on 
opiskeluvuosiesi aikana paikka, jossa vietät suuren osan 
vapaa-ajastasi. Tässä asuntolaoppaassa on sinulle 
tärkeää tietoa asuntolan toimintatavoista, henkilöstöstä 
ja harrastusmahdollisuuksista. Toivomme, että tutustut 
vihkosen sisältöön huolella, sillä voit tarvita näitä tietoja 
myöhemminkin. Olet lämpimästi tervetullut!

lappiatornioasuntolaLappia Tornio Asuntolaohjaajat

Asuntolalappia Tornio 040 706 3532

Tykkää ja seuraa

meitä somessa!



biljardihuone

kuntosali

karaokehuone

pyykkitupa



Henkilökunta

Me asuntolaohjaajat olemme SINUA varten. Autamme ja 
ohjaamme mielellämme kaikissa arkipäivän askareissa, sekä 
tsemppaamme opinnoissa. Voit milloin vain lähestyä meitä 
luottamuksellisesti niin iloissa, kuin suruissakin.

Toimistomme on Kauppakadun asuntolan A-rapussa. Päivystävän 
ohjaajan tavoitat toimistosta tai B-rapun neuvotteluhuoneesta.  
Päivystävän ohjaajan puhelinnumero on 040 706 3532. Tallenna 
tämä puhelimeesi! Sähköpostiosoitteet ovat muodossa 
etunimi.sukunimi@lappia.fi

Vasemmalta: asuntolaohjaajat Anni Hellevaara, Sini Haapala ja Minna Wolff 



Asuntolaohjaajan tehtävät

Asuntolaohjaaja huolehtii

• yleisestä järjestyksenpidosta
• asumiseen liittyvistä käytännön asioista
• siisteyden valvonnasta
• opiskelijoiden hyvinvoinnista
• yhteydenpidosta huoltajiin, opettajiin ja kuraattoriin
• vapaa-ajan toiminnan järjestämisestä
• paikkakunnan harrastusmahdollisuuksista

tiedottamisesta

Työajat:

Ma-ti  7.30-01.30 
Pe      7.30-15.30    
Su          15.00-01.30
Työajoissa voi olla poikkeuksia

Jos asukas unohtaa avaimet asuntolaohjaajien työajan 
ulkopuolella, voi hän soittaa ST-Sec avainpalveluun, puh. 045 
664 1606. Oven avaamisesta veloitetaan 30 €. ST-Secin 
numeroon voi soittaa myös, mikäli asuntolassa ilmenee 
levottomuutta tai muuta häiriötä. Hätätapauksissa esim. 
äkillinen sairaskohtaus on syytä soittaa hätäkeskuksen 
numeroon 112.

Opiskeluhuolto

Opintoihin ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa opiskeli-
joiden hyvinvoinnin tukena toimivat opettajat sekä Kauppaka-
dun asuntolan A-rapussa toimivat terveydenhoitajat, kuraattori, 
opinto-ohjaajat sekä asuntolaohjaajat.



Ohjeita asukkaille

• Muilta kuin oppivelvollisilta peritään asuntolaan tullessa 100 €
takuumaksu. Se palautetaan asukkaalle kun hän valmistuu tai ei
enää tule asuntolaan.

• Asukas vastaa itse omasta arkielämästään ja aikataulustaan.

• Asuntolassa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita.
Asuntolasta poistuttaessa sammutetaan valot, ikkunat suljetaan
ja ovet lukitaan. Kauppakadun asuntolassa on jätteiden
lajittelupiste

• Toisten asukkaiden huomioiminen lisää viihtyisyyttä.
Asuntolassa on säännöt kaikkien parhaaksi ja yhteistyön
selkiyttämiseksi. Ristiriidat käsitellään yhdessä sääntöjen
pohjalta.

• Huoneen siivous tehdään viikoittain. Tiskit tiskataan päivittäin,
huone, wc ja vuodevaatteet pidetään puhtaana ja järjestyksessä.
Torstai on yleinen siivouspäivä.

• Julisteita tai kuvia voi kiinnittää seiniin sinitarralla, ei seinään
jäävällä teipillä tai tarralla.

• Huone tuuletetaan tuuletusikkunasta, ei isoja ikkunoita
avaamalla.

• Palovaroitinta ei saa koskaan peittää tai irroittaa! Palovaroitin
reagoi herkästi, joten ruuanlaitossa tulee noudattaa
huolellisuutta. Palohälytyksen sattuessa poistutaan
rakennuksesta rauhallisesti ulos kokoontumispaikalle.
Palokunta saapuu hälytyksen tullessa n. 10 minuutissa. Lain
mukaan pelastuslaitos laskuttaa ilkivallasta tai
huolettomuudesta johtuvasta hälytyksestä 840 €.

• Kattovalaisinten sisälle ei saa asentaa väri- tai muita
himmentimiä

• Suurten äänentoistolaitteiden tai kaiuttimien tuonti asuntolaan
on kielletty.

• Asuntolaohjaajilla, rehtorilla, yksikön johtajalla tai hänen
määräämällään henkilöllä on oikeus tehdä tarkastuskäyntejä
huoneisiin ennalta ilmoittamatta.

• Asuntolassa vierailuajat ovat ma-to klo 14.00-22.00.



Sairastaminen asuntolassa

Asuntolassa sairastuneen opiskelijan on välittömästi otettava 
yhteyttä asuntolaohjaajaan, oppilaitoksen terveydenhoitajaan ja 
omaohjaajaan. Sairaana on vältettävä lomaltapaluuta asun-
tolaan. Asuntolaan ei saa jäädä koulupäivinä ilman hyväksyt-
tävää syytä. Viikonloppuina ja yli kahden päivän lomien aikana 
asuntola on suljettu.

Savuttomuus

Kannustamme asukkaita savuttomuuteen, siksi Lappian oppilai-
tokset, asuntolat ja asuntola-alueet ovat savuttomia alueita.

Päihteet

Alkoholin ja muiden huumaavien aineiden hallussapito ja käyt-
tö asuntolan alueella sekä asuntolaan ja asuntolan alueelle tulo 
päihtyneenä tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena on 
järjestyssäännöissä kielletty ja rangaistava teko. Alkoholin tai 
muiden huumaavien aineiden käytöstä seuraa aina varoitus tai 
määräajaksi erottaminen.

Asuntolassa asuminen viikonloppuisin

Asuntolaan on mahdollista jäädä asumaan viikonloppuisin 
mikäli asuu kauempana kuin Oulu, Rovaniemi tai Pello. 
Viikonloppuasumisesta sovitaan aina ohjaajan kanssa ja siitä 
tulee ilmoittaa viimeistään torstaina, jotta avaimet toimivat 
viikonlopun aikana. Mikäli asukkaalla ei ole oikeutta asua 
asuntolassa viikonloppuna, avain lakkaa toimimasta 
perjantaina klo 17.00. Luvattomasta asuntolaan jäämisestä 
seuraa asuntolasta erottaminen.

Kauppakadun asuntola suljetaan lomien ja juhlapyhien ajaksi. 
Ovet suljetaan yleensä viimeisenä arkipäivänä klo 15.30. 
Lomilta voi palata asuntolaan aikaisintaan koulua edeltävänä 
päivänä klo 15.00 alkaen.



Asuntolasta pois lähteminen

Asuntolasta lähtiessä huone on siivottava ja luovutettava moit-
teettomassa kunnossa. Rikotuista kalusteista tai siivoamatta 
jättämisestä peritään maksu. Takuuraha palautetaan vain niille 
asukkaille, jotka valmistuvat tai eivät enää tule asuntolaan.

Tilat

Kauppakadun asuntolan kellarikerroksessa on saunojen ja 
pyykkituvan lisäksi harrastetiloja, muun muassa biljardihuone, 
pelihuone, tv-huone, karaokehuone ja kuntosali.

Lukuvuoden aikana tiloissa järjestetään monenlaista 
toimintaa. Jos sinulla on ideoita tai ehdotuksia erilaisista 
vapaa-ajan viettotavoista, käänny rohkeasti ohjaajien puoleen! 

Torniossa on paljon erilaisia liikunta- ja harrastusmahdolli-
suuksia. Niistä saa tietoa lanuti.fi -sivuilta ja asuntolaohjaajilta. 
Asuntolan asukkaille on liikuntavuoroja koulun liikuntasalissa 
viikottain.



Esimerkki asuntolan viikon ohjelmasta

Maanantai   Arjen Aloitus Alakerrassa klo 19 = AAA

Tiistai Oleskelua ja pelailua alakerrassa klo 18-20  
Sählyä Lappiasalissa klo 20

Keskiviikko Kuukauen kahavit klo 18.
Teemana voi olla vaikkapa eri maat 
ja herkut sen mukaiset.

Torstai Siivouspäivä ja asuntolakierrot



Torniossa puhutaan myös meänkieltä eli tornionlaaksonsuomea. Suo-
messa meänkieltä pidetään murteena, mutta Ruotsissa se on saanut 
oman vähemmistökielen aseman Suomen sukulaiskielenä.
Ainaki nämä tornionlaakson murresanat häätyy käsittää:

HAVILINEN = tarpeeton, joutilas ”Laita haviliset vaatteet.”
HELLU = heila, tyttö- tai poikaystävä ”Onkos sulla

hellua?”
HUILATA = laskea pulkalla, levätä ”Sukset huilaavat hyvin.”,

”Emmekhän huilaa vähän.”
HÄÄTYÄ  = täytyä ”Minun häätyy lähteä ”
KASUTA  = kasvaa ”Äkkiäpä se kasusi.”
KEHATA  = uskalla, rohjeta ”En mie kehtaa.”
KIEKKA   = kierros ”Mie juoksin kaks kiekkaa.”
KIIKKUA = kiivetä ”Pois kiikkumasta!”
KLÄPPI   = lapsi ”Kläpit pois jaloista, menkää keihnoone!”
KLAPPAPUURO  = vispipuuro ”Tässä olisi tuoretta klappapuuroa.”
LAITTAA  = hankkia ”Mie laitoin uuet verhot.”
MYRÄKKÄ = lumipyry ”Myräkkä on nyöräsäistä pahinta

sorttia.”
MÄRSÄTÄ = itkeä
NUKKUA PONHIIN = nukkua liian pitkään
OOKATA  = ajaa, olla auton kyydissä. ”Läheks ookaahman?”
PERUSTAA = olla kiinnostunut ”En mie perusta sinusta/sinun

puurosta.”
PIÄTTÄÄ = pitää kiinni, pitää puolensa
POIKKINAINTI = naimisiinmeno rajan yli suomalaisten ja ruotsalaisten

kesken
POLTTIAINEN = nokkonen ”Polttiaiset pitäs leikata.”
PORISTA = keskustella ”Met porisimma ainaki tiiman

(tunti).”
POTKURI = potkukelkka ”Nyt on hyvä kelkkafööri (keli).”
POTTU = peruna ”Uusia pottuja ei voita mikhän.”
PUKATA = työntää esim. polkupyörää ”Mie olen pukannu

pyörää sölkä vääränä.”
PÄIKSEEN = ilman välirahaa ”Vaihethaanko päikseen?”
PÄNTIÖHNÄÄN  = yhtenään ”Se on päntiöhnään kaupungissa.”
PÖLÄTÄ  = pelätä ”Se ei pölkää kö jumalaa.”

MURRESANOJA



PÖRRÖ = hullu ”Siehän olet aivan pörrö (outo).”
PÖRSSI = lompakko ”Piä pörssistä huoli!”
PÖSSI = hullu ”Pössikö sie olet?”
RAPEA = suunilleen ”Se maksaa rapean euron.”
PRUUKATA = olla tapana ”Pruukaaksie nukkua pitkhän?”
SAIKATA = toimia huonosti/väärin 

”Se meni aivan saikkaamiseksi.”
SINKUA = venyä ”Oletpä sie sinkunu.”
SINNI = sisu, sitkeys. ”Älä sinnittele!”
SIVAKKA, 
SIVAKOIDA = suksi, hiihtää ”Mutta jopa oli hyvä sivakka

fööri.”
SUIJJUA = vääntyä, taittua ”Suihautapa vielä vähän.”
SÖLKÄ = selkä ”Tämä tikkuri on sölästäki komia.”
TIKKURI = villapaita ”Mie ostaisin tikkurin simhauksella

(vetoketjulla).”
TYÄR = tyttö, tytär, nuori nainen
VAIHETTAA = vaihtaa ”Vaihethaanko päikseen?”
VARES = varis ”Onkhan se etelän vares?”
VASITEN = varta vasten, tarkoituksella, tarkasti
VASITTU = tiettyyn tarkoitukseen tehty/sopiva

”Aitassaki oli aivan vasittu lukko.”
VETASTA = vetää, vetäistä
VIITTIÄ = jaksaa ”en mie viitti lähteä”
VINKKA = tuuli
VISKUTELLA = kuiskata
VISTO = omituinen, pahannäköinen, pelottavan ruma

”Minua vistotti.”
VISUTA = säästää
YHÄKSEEN = yhtenään ”Se kävi yhäkseen meillä.”

Kielioppi:  
Ei ole kukhan koskhan sanonukhan, että H panhan joka paikhan.



Tornion kampuksen aluekartta 

Asuntola / Tipula

Keskikatu 58 

Asuntola 2 / Solukko 

Keskikatu 69 

Teollisuustalo 

Keskikatu 69 

Päärakennus 

Urheilukatu 6 

Asuntola / Kauppakatu

Kauppakatu 35 
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