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Tervetuloa asumaan!

Olemme koonneet tähän oppaaseen tietoja,
jotka auttavat sinua asumisen alkuun Spesian opiskelija-asuntolassa.
Spesialla on asuntolat kaikissa päätoimipaikassa.
Tässä oppaassa kerromme asumisesta Jyväskylässä.

”Ammattiopisto Spesia on paras koulu, jossa olen opiskellut,
tervetuloa uudet opiskelijat!”
– Heidi H.

Asumisen ilta verkossa 26.8.2021
Spesia järjestää 26.8.2021 klo 18–20 asumisen illan opiskelijoille ja huoltajille.
Illan aikana tutustumme tarkemmin asuntoloiden toimintaan.
Tapahtuma järjestetään verkossa, Teamsin välityksellä.
Linkki tapahtumaan julkaistaan elokuussa Wilmassa. Tervetuloa!

Löydä

Ystävä. Nauru. Rohkeus.
Yhteisö. Verkosto. Ammattitaito.
Käsi, johon lyödä ylävitonen. Voima, joka vie eteenpäin.
Jotain spesiaalia. Jotain ihan uutta ja innostavaa.
Löydä oma erityinen juttusi. Sinulle paras suunta.

Työ. Elämä. Spesia.
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Asumispalvelut lyhyesti
Neljä paikkakuntaa
Ammattiopisto Spesialla on opiskelija-asuntolat
Jyväskylässä, Järvenpäässä, Pieksämäellä ja Turussa.
Ensisijaisesti kaukaa kulkeville
Spesia tarjoaa asumispalveluja ensisijaisesti niille opiskelijoille,
jotka kulkevat kaukaa tai hankalien kulkuyhteyksien päästä.
Turvallinen tapa itsenäistyä
Oppilaitoksen opiskelija-asuntolassa asuminen
on hyvä ja turvallinen tapa opetella itsenäistymistaitoja.
Auki opiskelupäivinä
Asuntolat ovat auki maanantaista perjantaihin opiskelupäivinä.
Viikonlopuiksi ja lomiksi opiskelijat matkustavat kotiin.
Asuminen on maksutonta
Asuminen Spesian opiskelija-asunnoissa on maksutonta.
Aluksi maksat takuurahan, joka palautetaan jos pidät huoneen kunnossa.
Ohjaaja aina paikalla
Ohjaaja on paikalla ympäri vuorokauden
ja tukee sinua arkielämän ja vapaa-ajan sujumisessa.

“Uusille asukkaille sanoisin,että kannattaa tosiaan tulla tänne jos on mahdollista.
Sen lisäksi, että pääsee käymään koulua helpommin,
oppii siinä myös itsenäistymään paljon.
Rohkeasti vaan tänne. Täällä on hyvä olla!”
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Ensimmäinen päivä
Milloin tulen?
Voit saapua asuntolaan 9.8.2021 klo 8 alkaen,
eli samana päivänä, kun opinnot alkavat.
Jos saavut myöhemmin tai sinulla on kysymyksiä majoittumisesta,
olethan yhteydessä omaan asuntolaasi.
Minne tulen?
Tässä näet Spesian asuntoloiden osoitteet.
Tarkemmat saapumis- ja pysäköintiohjeet löydät asuntoloiden esittelyistä
■ Jyväskylä: Valoranta, Keskussairaalantie 21 F
■ Järvenpää:
- Einola, Mannilantie 27, 04401 Järvenpää
- Nuorten talo, Mannilantie 12, 04401 Järvenpää
- Aikuisten asuntola, Mannilantie 14, 04401 Järvenpää
■ Pieksämäki: Opintie 2, 76100 Pieksämäki
■ Turku: Vähäheikkiläntie 50, 20810 Turku
Mitä tapahtuu?
Kun saavut, olemme asuntolassa sinua vastassa.
Ohjaajat opastavat sinua kaikissa asumisen alkuun liittyvissä asioissa.
Saat avaimen ja pääset majoittumaan huoneeseesi.
Tarvittaessa saat ohjaajilta apua tavaroiden purkamisessa ja järjestelemisessä.
Lomakkeet ja tulohaastattelu
Saapumisen yhteydessä täytetään muutama lomake.
Jos sinulla on mukanasi huoltaja tai lähiomainen,
toivomme, että myös hän varaa hetken jutteluun.
Tulopäivänä tarvitsemme välttämättömät tiedot terveydestä ja avustuksen tarpeesta,
jotta voimme järjestää asumisen turvallisesti.
Lisäksi ohjaajat tekevät asumisen alussa tulohaastattelun,
jossa kysymme tarkemmin, millaista ohjausta ja tukea tarvitset arjessa.
Lämpimästi tervetuloa!
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Asuminen Spesiassa

Tässä osiossa kerrotut asiat koskevat kaikkia Spesian asuntoloita.
”Asuntolassa on rauhallista asua, saa olla oma itsensä eikä tarvitse pelätä kiusaamista.
Henkilökunta viihdyttää ja keksii hauskoja juttuja.
Olen saanut oppia arjentaitoihin esimerkiksi pesukoneen käytöstä sekä arjen aikatauluja.”
– Tarmo

Aukiolo
Asuntolat auki opiskelupäivinä
Asuntoloissa voi majoittua lukuvuoden ajan opiskelupäivinä.
Opiskelija-asunnot ovat kiinni viikonloppuna ja loma-aikoina.
Opiskelija-asunnot sulkeutuvat perjantaisin klo 15.00 mennessä (Turussa 15.30).
Asuntolaan voi palata maanantaisin klo 8.00 alkaen.
Järvenpään Einolassa kaukaa kulkevien on mahdollista palata jo sunnuntai-iltana.
Poikkeuksellisista sulkuajoista tiedotetaan asukkaita erikseen.
Opiskelu alkaa maanantaisin yleensä kello 10.00–12.00 välillä.
Sairaana, vapaapäivinä ja lomilla kotiin
Opiskelija-asunto ei voi olla kenenkään ensisijainen asuinpaikka.
Jos sairastut tai koulusta on vapaata,
sinun on poistuttava opiskelija-asunnosta kotiin.
Sairastapauksissa vältetään yhteisissä tiloissa liikkumista.
Kun asukas on työelämäjaksolla, huonetta voi käyttää joku muu.
Tämä kannattaa huomioida tavaramäärässä, kun muutat opiskelija-asuntoon.

Itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä
Opettele itsenäistymistä turvallisesti
Asuminen opiskelija-asunnoissa on turvallisen tapa opetella itsenäistymistä.
Asuminen asuntolassa perustuu omatoimisuuteen ja itsenäistymiseen.
Sinulta edellytetään, että huolehdit itsestäsi ja otat vastuuta toiminnastasi.
Arjen asioiden opettelu ja niihin sitoutuminen ovat osa asumista.
Itsenäistymistaitojen harjoittelu pitää sisällään muun muassa
 itsestä huolehtimisen taidot
 oman huoneen siisteydestä huolehtimisen
 asiointi- ja matkustustaidot.
Tarvittaessa työntekijät opastavat ja ohjaavat sinua näissä asioissa!
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Yhteisössä asuminen
Toiminta asuntolassa tähtää yhteisöllisyyteen,
sillä mielestämme ryhmään kuuluminen on tärkeää.
Hyvän yhteishengen syntymistä tukevat työntekijät,
jotka ovat läsnä ja tavoitettavissa olevia aikuisia asukkaiden arjessa.
Ohjaajat tukena
Opiskelija-asunnoilla on paikalla aina vähintään yksi ohjaaja.
Ohjaajat ovat koulutukseltaan sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia.
Asumisen ohjaajat tekevät yhteistyötä huoltajien,
asukkaan tukiverkostojen ja oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa.
Yhteistyö tukee asukkaan opiskelua ja arkea.
Ohjaajat ovat tukena ja apuna itsenäistymisessä,
ja heiltä saa opastusta arjen toimintoihin ja niiden opetteluun.
Lisäksi ohjaajat osallistuvat aktiivisesti vapaa-ajantoiminnan toteutukseen.
Kaikille asukkaille nimetään omaohjaaja, jonka kanssa mietit tavoitteita asumiseen.
Omat asumisen tavoitteet
Asuntolassa harjoittelet itsenäistymiseen ja arjen hallintaan liittyviä taitoja.
Tätä varten asetat itsellesi asumisen tavoitteet yhdessä omaohjaajan kanssa.
Tavoitteiden toteutumista seurataan asumisen aikana,
koska taitojen tarkoitus on tukea sinua kohti itsenäistä elämää.
Asukasillat
Järjestämme säännöllisesti asukasiltoja,
joihin osallistuvat kaikki asuntolassa asuvat.
Asukasiltojen tarkoituksena on oppia tuntemaan toisia,
keskustella elämään ja asumiseen liittyvistä asioita
ja antaa asukkaille mahdollisuus tulla kuulluksi.
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Vapaa-aika
Opiskelun vastapainoksi sinulla on hyvä olla virkistävää toimintaa vapaa-ajalla.
Iltaisin teet myös tavanomaisia asumiseen liittyviä arkiaskareita, itsenäisesti tai ohjatusti.
Vapaa-ajan vietto on tärkeä osa elämää opiskelija-asunnoilla.
Yhteistä toimintaa
Asuntolassa järjestetään vapaa-ajan toimintaa,
esimerkiksi leipomista, peli- ja musiikki-iltoja, ulkoilua ja muuta yhteistä tekemistä.
Vapaa-ajan toiminta on avointa kaikille Spesian opiskelijoille.
Työntekijät voivat auttaa sinua vapaa-ajan vieton suunnittelussa ja järjestämisessä,
esimerkiksi uuden harrastuksen etsimisessä.
Spesian vapaa-ajan toiminta on pääosin maksutonta,
eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon, jollei toisin mainita.
Joskus teemme retkiä, ja niistä jotkut saattavat olla maksullisia.
Otamme mielellämme vastaan toiveita ja ideoita opiskelijoilta!
Vapaa-ajan ohjelmista tulee viikkoinfo tai niistä kerrotaan infotaululla.
Yhteisiä tiloja
Asuntoloissa on vapaa-ajalla käytössä yhteisiä tiloja,
joista kerrotaan tarkemmin asuntoloiden esittelyissä.
Oleskelutiloissa voit viettää aikaa yhdessä muiden asukkaiden kanssa
esimerkiksi lautapelien tai televisio-ohjelmien parissa.

”Asuntolassa on mukavaa, kaverit ovat kivoja. Parasta on kaverit ja vapaa-ajantoiminta.
Asuntolassa olen oppinut pyykinpesua, siivousta ja kavereiden kanssa olemista.”
– Nette
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Takuuraha ja koeaika
Takuurahan maksaminen
Kaikilta uusilta asukkailta peritään asumisen alkaessa 100 € takuuraha.
Rahan saa takaisin, kun asuminen päättyy.
Palautuksen edellytyksenä on, että luovutat huoneen siistissä kunnossa
etkä ole tahallisesti aiheuttanut vahinkoa oppilaitoksen omaisuudelle.
Mikäli olet asumista jatkava opiskelija ja
olet jo kerran maksanut takuurahan eikä sitä ole sinulle palautettu,
sinun ei tarvitse maksaa sitä uudelleen!

Maksutiedot
 Summa: 100 €
 Eräpäivä: 10.9.2021
 Tilinumero: FI82 5000 0120 3677 00
 Saaja: Ammattiopisto Spesia
 Viesti: oma nimi ja opiskelupaikkakunta = Etunimi Sukunimi, Jyväskylä
(HUOM: aina Jyväskylä, ei kotikunta)

Koeaika
Asuntolapaikka myönnettään lukuvuodeksi kerrallaan.
Asuntolassa on kolmen kuukauden koeaika.
Loppusiivous
Loppusiivous kuuluu asukaan velvollisuuksiin.
Jos siivousta ei ole hoidettu,
oppilaitos laskuttaa asukkaalta loppusiivouskustannukset.
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Toimintatavat ja järjestyssäännöt
Opiskelija-asunnoilla asuessasi olet osa asuinyhteisöä.
Opiskelupäivän jälkeen ilta on pääosin vapaa-aikaa,
mutta sinulla on myös velvollisuuksia, joista sinun tulee huolehtia
ja sääntöjä, joita sinun tulee noudattaa.
Asuntolalla on omat järjestyssäännöt, oppilaitoksen järjestyssääntöjen lisäksi.
Sääntöjen tarkoitus on taata kaikkien opiskelijoiden
turvallinen ja riittävän rauhallinen asumisympäristö ja arki.
Perehdymme toimintatapoihin sääntöihin yhdessä, kun asuminen alkaa.
Kun allekirjoitat asukassopimuksen, sitoudut noudattamaan järjestyssääntöjä.
Järjestyssääntöjen rikkomiseen ja häiriöihin puututaan.
Jos rikot sääntöjä, voit menettää asumisen paikan joko määräajaksi tai kokonaan.
Asumisen säännöt
 Sairauslomat vietetään muualla kuin asuntolassa.
 Asuntolassa ei voi olla päihtyneenä. Päihdyttävien aineiden käyttäminen tai hallussapito
asuntolassa ja asuntola-alueella on kielletty.
 Asuntolaan ei voi tuota aseita ja aseita muistuttavia esineitä.
 Tupakointi (myös sähkösavukkeet) on kielletty sisätiloissa ja ammattiopiston alueella.
 Kynttilöiden polttaminen ja muu avotulen ylläpitäminen on asuntolassa kielletty.
 Asukkaille järjestetään joka vuosi koulutus paloturvallisuudesta ja pelastumisesta.
 Yövieraiden pitäminen huoneessa on ehdottomasti kielletty.
Huoneen siivoaminen ja tavaroista huolehtiminen
Jokaisen asukkaan vastuulla on oman huoneen siivoaminen viikoittain.
Ohjaajat kiertävät sovitusti ja tarkastavat huoneiden siisteyden,
sekä antavat sinulle tarvittaessa tukea ja ohjausta.
Opiskelija vastaa huoneiden tavaroista ja laitteista asumisen aikana.
Jos rikot tahallisesti ammattiopiston omaisuutta, olet velvollinen korvaamaan sen.
Aiheutetusta vahingosta on ilmoitettava välittömästi henkilökunnalle.
Poissaolot
Asukkaan täytyy ilmoittaa poissaoloista opiskelija-asunnoille ja opetukseen.
Opiskelija-asunnoilla tulee aina olla tieto, mikäli asukas ei yövy.
Jos opiskelija on alaikäinen,
huoltajan tulee kuitata poikkeava poissaolo opiskelija-asunnosta.
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Turvallisuus ja kierrot
Ensimmäisen opiskelukuukauden aikana asukkaille järjestetään turvallisuuskoulutusta,
johon kaikilla opiskelija-asunnoilla asuvilla opiskelijoilla on velvollisuus osallistua.
Asuntolassa tehdään kiertoja ja huoneissa käydään tarvittaessa,
hyvinvoinnin, turvallisuuden ja koulussa käymisen tukemiseksi.
Vieraat
Vieraat ovat tervetulleita opiskelija-asunnoille arkipäivisin koulun jälkeen klo 15–20.
Asukas vastaa itse vieraistaan ja vieraita koskevat oppilaitoksen järjestyssäännöt.
Savuton ja päihteetön kampus
Oppilaitoksemme on savuton.
Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö tai hallussapito on kiellettyä
oppilaitoksen ja opiskelija-asuntojen alueella.
Päihteiden käyttö opiskelija-asunnoilla on ehdottomasti kielletty.
Mikäli tapaamme alaikäisen asukkaan päihtyneenä,
teemme asiasta aina lastensuojeluilmoituksen.
Päihdetapauksissa keskustellaan opiskelijan ja alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa,
opiskelijan edellytyksistä asua oppilaitoksen asuntolassa.

“Mun mielestä on rentoa asua ja yksi siivouspäivä viikossa on ihan hyvä,
niin pysyy huone siistinä. Uusille asukkaille ehkä voisin sanoa,
että kannattaa ohjaajien kanssa välillä jutella ja muidenkin ketä siellä on.“
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Käytännön asioita
Avain
Saapuessa saat huoneesi avaimen.
Joissakin asuntoloissa saat lisäksi kulkulätkän ulko-ovea varten.
Jos avain katoaa tai unohtuu huoneeseen, ota yhteys ohjaajaan.
Kadonneesta avaimesta peritään erikseen maksu.
Muuttaessasi pois opiskelija-asunnosta, palauta avain ja kulkulätkä ohjaajille.
Kun olet palauttanut avaimen ja huoneesi on kunnossa, maksetaan takuuraha takaisin.
Avain ja kulkulätkä jätetään vapaiden ja työelämäjakson ajaksi opiskelija-asunnoille.
Ruokailu
Opiskelupäivinä opiskelijat saavat maksuttoman lounaan ja päiväkahvin tai välipalan.
Voit ostaa meiltä myös aamupalan, päivällisen ja iltapalan.
Hinnat: aamupala 3 €, päivällinen 4,50 € ja iltapala 3 €.
Laskutamme syödyt ateriat kerran kuussa.
Jokaisessa huoneessa on myös keittiötila,
jossa voi valmistaa ruokaa omia välineitään käyttäen.
Huoneista löytyy joitakin opiskelija-asuntojen astioita..
Rahan käyttö
Asuntolassa asuessasi tarvitset rahaa
omiin hankintoihin, vapaa-ajan menoihin ja harrastuksiin.
Mikäli et käytä tarjolla olevia maksullisia ruokapalveluja, pitää rahaa varata myös ruokaa.
Tarvittaessa sinua ohjataan ja neuvotaan asioinnissa.
Olet itse vastuussa omista rahoistasi.
Jos toivot, että henkilökunta säilyttää lompakkoa tai pankkikorttia, sovi siitä erikseen.
Jos sinulla on edunvalvoja tai muu luottohenkilö, joka hoitaa raha-asioitasi,
sinun kannattaa sopia, hänen kanssaan rahankäytöstä jo ennen opiskelun alkua.
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Lääkkeet
Asuessasi asuntolassa, olet itse vastuussa omasta lääkityksestäsi;
lääkkeiden säilyttämisestä ja ottamisesta.
Asuntolaan saa ottaa mukaan vain viikon lääkkeet kerralla.
Lääkkeiden tulee olla dosetissa.
Reseptilääkkeiden lisäksi sinun kannattaa ottaa mukaan särkylääkettä.
Asuntolassa ei ole lääkkeitä.
Jos erityisestä syystä toivot, että henkilökunta säilyttää lääkkeitä,
sovi siitä erikseen tukipyyntölomakkeella.
Tuo dosetti meille valmiiksi jaettuna ja merkittynä lääkkeiden nimillä ja annostuksilla.
Järvenpään Nuorten talossa ja Aikuisten talossa
lääkkeiden ottamisen tukitoimena on korkeintaan muistuttaminen,
josta sovitaan aina erikseen ohjaajien, opiskelijan ja huoltajan kanssa.
Pyykki
Kaikissa Spesian asuntoloissa on mahdollista pestä pyykkiä maksutta.
Pyykinpesua varten varataan aika.
Ohjaajat opastavat sinua tarkemmin käytänteisiin ja koneiden käyttöön.
Sinulla tulee olla omat pyykinpesuaineet.
Netti
Spesian asuntoloissa on langaton Internet-yhteys.
Oppilaitoksen verkkoa on mahdollista käyttää vasta,
kun olet saanut oppilaitoksen käyttäjätunnukset opintojen alettua.
Ohjaajat neuvovat tarvittaessa verkon asennuksessa laitteille.
Ensisijaisesti suosittelemme oman nettiliittymän käyttöä,
jotta voit varmistaa nettiyhteyden sujuvan toimivuuden kaikkina aikoina.
TV
Kaikissa Spesian asuntoloissa on antenniverkko.
Yhteisisä oleskelutiloissa on TV:n katselumahdollisuus.

”Kaikki asuntolan asukkaat on toisilleen naapureita.”
– Kristian
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Jyväskylä, Valoranta

Tämä osio kertoo asumisesta Jyväskylässä.

Saapuminen
Ammattiopisto Spesian Jyväskylän asuinrakennusta kutsutaan Valorannaksi.
Valoranta sijaitsee Kukkulan kampuksella, keskussairaalan välittömässä läheisyydessä
Käyntiosoite: Keskussairaalantie 21 F, 40620 Jyväskylä.
Postiosoite: Ammattiopisto Spesia, PL 5, Valoranta, 40101 Jyväskylä.
Jos sinulla on kysymyksiä majoittumista koskien,
olethan yhteydessä (numero takakannessa) 4.8.2021 alkaen.
Pysäköinti
Auton voi muuttopäivänä pysäköidä asuntorakennuksen päätyyn
tai sen vieressä sijaitsevaan Keskussairaalan parkkihalliin.
Kukkulan kampuksella ei ole parkkipaikkoja opiskelijoiden jatkuvaan pysäköintiin,
mutta kilometrin päässä Hippposhallin pihassa on maksutonta parkkitilaa.
Kulkeminen linja-autolla
Jyväskylän rautatieasema-matkakeskukselta on matkaa noin 3 kilometriä
Kukkulan kampukselle ja opiskelija-asunnoille (Keskussairaalantie 21).
Paikallisliikenteen linja-autot (esim. nro 1, 2, 27) lähtevät koululle
kauppakeskus Forumin edestä Vapaudenkadulta, pysäkiltä 7.
Linja-automatkoja varten kannattaa hankkia henkilökohtainen Waltti- kortti.
Korttipohja maksaa 5 € ja kortille voi ladata halutun summan, esim. 10 €.
Matkojen hinnat 2021: lapset (alle 17 v.) 1,05 €, nuoret (17-24 v.) 1,50 €.
Asumisen ohjaajat auttavat Waltti-kortin hankinnassa.

Tietoa Valorannasta
Tilat
Jyväskylän asuinrakennus Valoranta valmistui vuonna 2015.
Valoranta tarjoaa viihtyisät, uudenaikaiset ja valoisat tilat asumiseen.
Opiskelijahuoneita on 24, joista kaksi on yhden hengen huonetta.
Huoneet sijaitsevat kolmessa asuinkerroksessa.
Jokaisessa huoneessa on keittiötila,
jossa voi valmistaa ruokaa omia välineitään käyttäen.
Huoneista löytyy joitakin opiskelija-asuntojen astioita.
Yhteisinä tiloina on kaksi oleskeluhuonetta, ruokasali ja pesutupa.
Valorannassa on myös sauna, jossa on viikoittain vuorot tytöille ja pojille.
Tarkemmat ajat löytyvät infotaululta.
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Asumisen ohjaajat
Aamuisin ja öisin vuorossa on 1 ohjaaja ja iltaisin 3 ohjaajaa.
Ohjaajat ovat arkisin paikalla ympäri vuorokauden.
Asumisen ohjaajien toimisto sijaitsee sisääntulokerroksessa.
Ohjaajat tavoitat numerosta: 040 513 6875.
Tallenna numero etukäteen itsellesi.
Suosittelemme myös, että huoltaja/ lähiomainen tallentaa numeron
itselleen.
Yörauha ja iltakierto
Alaikäisten opiskelijoiden tulee olla paikalla iltaisin viimeistään klo 21.00.
Iltaisin klo 20–21 välillä ohjaajat tekevät iltakierron huoneissa.
Yörauha alkaa klo 22.00 ja tällöin poistutaan yhteisistä tiloista huoneisiin.
Yörauhan aikaan vältetään meteliä
(esim. äänekäs kulkeminen ovista tai äänekäs musiikin kuuntelu).

”Asuntolassa on ollut kivaa, olen hyvin viihtynyt. Ruoka on hyvää ja olen saanut
uusia ystäviä. Olen oppinut pyykinpesua, pyykkikoneen käyttöä ja siivousta.”
– Mari

”Asuntolassa asuminen on mukavaa, parasta on ollut vapaa-ajan jutut,
esimerkiksi levyraati ja kaikki ulkona tapahtuvat jutut muun muassa retket
laavulle ja frisbeegolf. Henkilökunta on mukavaa ja tietysti hyvä kämppis! Olen
oppinut kuivausrummun käyttöä ja sosiaalisen taidot on vahvistuneet.”
– Arttu
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Mitä mukaan?
Tuo mukanasi
 palautettavaksi pyydetyt lomakkeet täytettyinä
 omat astiat ja ruoanvalmistusvälineet
 henkilökohtaiset tavarat
– lääkkeet
– rahaa
– omat henkilökohtaiset hygieniatuotteet
(shampoo, saippua, hammastahna, terveyssiteet, parranajovälineet, deodorantti)
– vaatteet ja sisäkengät
– opiskeluvälineet
– liikuntavarusteet
 jos haluat, voit ottaa mukaan oman television ja tietokoneen, sekä polkupyörän
 pyykinpesuaineet
 liinavaatteet (aluslakana, pussilakana, tyynyliina)
 pyyhkeet (kylpy- ja käsipyyhe)

Opiskelija-asunnoilla on valmiina
 sänky, patja, petauspatja (paloturvalliset, ei saa vaihtaa)
 peitto, tyyny, päiväpeitto (paloturvalliset, ei saa vaihtaa)
 kirjoituspöytä ja tuoli
 vaatekaappi
 jääkaappi
 verhot (paloturvalliset, ei saa vaihtaa)
 suihku, wc
 keittiö (käytössä yhteisesti mikro, liesi ja uuni, ei astioita/kokkausvälineitä)
 oleskelutila, jossa on televisio, pelejä ym.
 pyykinpesukone ja kuivausrumpu, käyttö maksutonta
 siivousvälineet (imuri, lattiamoppi ym.)
 yleispuhdistusaineet
 wc-paperia

16
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Tietoa Jyväskylästä
Jyväskylässä asuu lähes 140 000 ihmistä.
Se on vilkas opiskelukaupunki ja suosittu muuttokohde.
Asukasmäärä ja yrityselämä kasvavat vauhdilla.
Jyväskylässä on paljon liikuntapaikkoja ja -seuroja.
Tarjolla siis sekä liikuntaa että penkkiurheilua.
Kukkulan kampuksen vieressä (noin 1 km) sijaitsee Hippoksen liikunta-alue,
josta löytyy mm.
 vesiliikuntakeskus AaltoAlvari (Pitkäkatu 2)
 Hipposhalli
 pesäpallostadion ja
 jäähalli.
Jyväskylästä löydät monipuolisesti kulttuuritapahtumia,
museoita, teatteria ja elävää musiikkia, ja tietenkin myös elokuvateatterin.
Kaupunginkirjasto sijaitsee osoitteessa Vapaudenkatu 39-41, matkaa on noin 2 km.
Kauppakeskus Prisma ja Citymarket sijaitsevat Keljossa,
kohtuullisen matkan päässä Valorannasta (n. 3 km).
Lähellä on myös K-Market Kypärämäessä (matkaa vajaa 1 km)
ja S-Market Savelassa (matkaa vajaa 2 km).
Ensimmäisellä asuinviikolla järjestetään Kukkulan kampus tutuksi -kierros.
Silloin kierrämme kävellen katsomassa, missä sijaitsevat lähialueen palvelut
kuten apteekki, otto-automaatti, lähikauppa ym.

Löydä meidät myös somesta
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Tervetuloa Valorantaan, Kukkulan kampukselle
Ammattiopisto Spesian Jyväskylän opiskelija-asuntojen nimi on Valoranta.
Valoranta sijaitsee Kukkulan kampuksella, osoitteessa Keskussairaalantie 21.
Opiskelija asunnot löydät F-rakennuksesta, opetustilat ja hallinnon E-rakennuksesta.
Ajo-ohjeet: Paikalle löytää helposti sairaalan ajo-opasteita seuraamalla.
Oppilaitoksen pihaan ja parkkihalliin ajetaan Hoitajantien puolelta.
Pysäköinti: Muuttopäivänä auton voi pysäköidä asuntorakennuksen (F) päätyyn
tai vieressä sijaitsevaan keskussairaalan parkkihalliin.
Myös oppialitoksen pihassa on jonkin verran maksuttomia vieraspaikkoja,
joihin saa pysäköintiluvan vahtimestarilta, E-rakennuksen aulasta.
Kukkulan kampuksella ei ole parkkipaikkoja opiskelijoiden jatkuvaan pysäköintiin,
mutta kilometrin päässä Hippposhallin pihassa on maksutonta parkkitilaa.
Spesian toinen Jyväskylän toimipaikka sijaitsee osoitteessa Vasarakatu 27.
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Yhteystiedot
Käyntiosoite: Keskussairaalantie 21 F, 40620 Jyväskylä.
Postiosoite: Ammattiopisto Spesia, PL 5, Valoranta, 40101 Jyväskylä.
Puhelin: 040 513 6875 (ohjaajat)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@spesia.fi

