
1. Asumisoikeus ja asuntolapaikan irtisanominen 
Asuntola on tarkoitettu ensisijaisesti Suomen teologisen opiston opiskelijoille. Opiskelijat majoittuvat yleensä 

asuntolan ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Kolmannen kerroksen huoneita on vuokrattu myös ulos. 

Oikeus asuntolapaikkaan myönnetään opiskelijalle lähtökohtaisesti koko lukuvuodeksi. Mikäli haluat luopua 

oikeudesta asuntolapaikkaan kesken lukuvuoden, tulosta Moodlesta asuntolapaikan irtisanomislomake ja 

palauta se opiston toimistoon täytettynä. Asuntolapaikasta luopuminen tulee voimaan irtisanoutumista 

seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Jos haluat jäädä asuntolaan asumaan kesäkuukausiksi, tulee sinun 

solmia vuokrasopimus opiston toimistossa. 

2. Avain 
Avain luovutetaan allekirjoitusta vastaan. Samalla allekirjoituksella opiskelija sitoutuu noudattamaan 

asuntolan sääntöjä. 

Avain on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kenellekään. Pidä hyvää huolta avaimesta, sillä joudut 

korvaamaan kadotetun avaimen. Kadotetun avaimen korvaaminen maksaa 40€. Asuntolassa ulko-ovet ovat 

aina lukossa.  

3. Työ- ja yörauha 
Jokaisella asuntolan opiskelijalla on oikeus työskennellä ja nukkua rauhassa. Häiritsevästä musiikista ja 

muusta melusta on velvollisuus ilmoittaa majoituksesta vastaavalle. Hiljaisuus alkaa illalla klo 22.00 ja päättyy 

seuraavana aamuna klo 8.00.  

4. Päihteet 
Päihteiden käyttö ja hallussapito on asuntolassa ja oppilaitoksen alueella ehdottomasti kielletty. Suomen 

teologinen opisto on savuton oppilaitos ja Teopoliksen alueella tupakointi on ehdottomasti kielletty. 

5. Siivous ja pyykinpesu 
Jokainen siivoaa oman huoneensa viikoittain (imurointi, pölyjen pyyhkiminen, lattian ja WC- ja suihkutilojen 

pesu), pesee käyttämänsä astiat sekä huolehtii yhteisten tilojen siisteydestä (yhteinen keittiö). Roskat 

viedään isoihin roskiksiin ulos. Opisto hoitaa siivousvälineet, roskapussit ja wc-paperit asuntolan 

siivousvälinekomeroihin (Duon siivousaineita ja välineitä ei saa käyttää).  

Asuntolan yhteiset tilojen lattiapinnat (käytävät, portaikko, kerroskeittiöt) siivotaan kahdesti viikossa Duo 

siivouspalvelun toimesta. Opiskelijoiden tulee itse huolehtia kerroskeittiöiden muusta siivouksesta (mm. 

pölyjen pyyhintä) viikoittain. Joka käytön jälkeen tulee tiskata tiskit, pyyhkiä liesi, mikro ja pöytäpinnat.  

Silloin kun asuntolan huoneet ovat olleet opiston käytössä viikonloppuna, ne siivotaan opiston toimesta 

tapahtuman jälkeen. Huone on opiskelijan käytettävissä klo 18.00 alkaen sunnuntaisin.  

Asuntolasta pois muutettaessa tehdään perusteellinen siivous erillisten ohjeiden mukaisesti. Siivoamisessa 

neuvoo ja opastaa asuntolavastaava.   

Teopoliksella voi pestä pyykkiä varaamalla pesukoneen Vapaakirkon pyykkituvan (päärakennuksen 

pohjakerros) varauslistalta.  

6. Viikonloput 
Viikkoasujalla on oikeus asua asuntolassa koko lukuvuoden lukuunottamatta loma-aikoja. Arkiasuja on pois 

asuntolasta viikonloppuisin ja loma-aikoina. Mikäli arkiasuja tarvitsee jonain viikonloppuna huonetta, hän voi 



tiedustella vapaata huonetta majoituksesta vastaavalta. Loma-ajan asumiseen on anottava lupa 

majoituksesta vastaavalta vähintään neljätoista päivää ennen loman alkua. 

Oppilaitos järjestää myös lyhytkursseja ja muita tapahtumia, jolloin viikkoasuja saattaa joutua jakamaan 

huoneensa kurssilaisen kanssa. Tästä sovitaan aina erikseen. 

7. Vieraat 
Ystävät voivat vierailla asuntolassa päivisin klo 8.00-22.00. Järjestyssäännöt koskevat myös vierailijoita. 

Yövieraista pitää ehdottomasti sopia majoituksesta vastaavan ja huonetoverin kanssa. Yöpyminen on 

maksullista 15€/yö/henkilö (omilla liinavaatteilla). Isäntä/emäntä on vastuussa vieraastaan. 

8. Yhteinen omaisuus 
Yhteisestä omaisuudesta on pidettävä huolta ja rikottu asuntolan omaisuus on korvattava. 

Hajonneesta asuntolan omaisuudesta on ilmoitettava välittömästi majoituksesta vastaavalle. Huoneiden 

seinille ei tule kiinnittää mitään, josta jää pysyvä jälki.  

Valot tulee sammuttaa aina huoneesta poistuttaessa.  

Huoneet ovat kalustettuja. Yhteisten tilojen ja huoneiden kalusteita ei saa siirtää toisiin tiloihin.  Omien 

huonekalujen tuominen ilman erillistä lupaa ei ole sallittua.  

9. Henkilökohtainen omaisuus 
Jokainen asuntolan opiskelija on vastuussa omaisuudestaan. Huoneet on pidettävä lukittuna. Opiskelijalla 

tulee olla omat vuode- ja liinavaatteet.  

Huoneista löytyy lukollinen kaappi, johon voi omalla vastuullaan jättää arvoesineensä viikonlopun ajaksi.  

10. Verkkoyhteyden käyttö 
Opiskelijalla on oikeus käyttää asuntolan verkkoyhteyttä. Opiskelija on itse vastuussa verkkoon kytkemästään 

laitteesta ja sen suojauksesta. 

Laitteille suositellaan toimivaa palomuuria ja virustorjuntaa. Verkossa ei saa pitää yllä palvelimia eikä tarjota 

vertaisverkkoa (P2P) hyödyntäviä palveluita! Suomen teologinen opisto ei vastaa mahdollisista 

verkkokatkoksista tai palveluiden hitaudesta. Opisto varaa itselleen oikeuden yksipuolisesti katkaista 

verkkoliikenteen. Opisto varaa itselleen oikeuden seurata verkkoliikennettä ongelmatilanteiden selvittelyyn. 

11. Varapoistumistiet 
Hätäpoistumistiet ovat käytävän päissä. Asuntolan käytävillä ei saa säilyttää mitään. 

12. Sääntöjen noudattaminen 
Suomen teologisen opiston henkilökunta valvoo sääntöjen noudattamista. Sääntöjen rikkomisesta 

rangaistaan. Toistuvista tai vakavista rikkeistä seuraa asumisoikeuden menettäminen. 

 

13. Yhteinen hyvinvointi ja viihtyvyys 
Asuntolan työntekijät ottavat vastaan kehittämisehdotuksia, jotta saamme toimivamman ja viihtyisämmän 

asuntolan kaikille.  Asuntolan asukkaat kokoontuvat säännöllisesti asuntolavastaavan johdolla. 


