GRADIA JYVÄSKYLÄ
GRADIA JÄMSÄ

Asuntolaopas
gradia.fi

Asuntoloiden
yhteystiedot

Lisätietoja Gradia Jyväskylän ja Gradia
Jämsän asuntoloista löydät nettisivuiltamme!
gradia.fi/opiskelijan-opas/
palvelut-opiskelijalle/opiskelija-asuntolat

JYVÄSKYLÄ

JÄMSÄ

Harjun asuntola

Myllymäen kampuksen asuntola

Sepänkatu 3 B
40720 Jyväskylä

Metsäoppilaitoksentie 13
42300 Jämsänkoski

Asuntolaohjaaja

Konilannotkon asuntola

Päivi Puttonen
puh. 040 341 5465

Konilannotkontie 2
42300 Jämsänkoski

Asuntolaohjaaja

Asuntolaohjaaja

Kaisu Salminen
puh. 040 341 5466

Maarit Harjula
puh. 040 341 4330

Asuntolaohjaaja

Asuntolaohjaaja

Sirpa Viita
puh. 040 341 6185

Pentti Savela
puh. 040 341 4454

Yhteydenotot myös sähköpostitse:

Yhteydenotot myös sähköpostitse:

asuntola.harju@gradia.fi

asuntola.jamsa@gradia.fi

gradia.fi/opiskelijan-opas/
palvelut-opiskelijalle/opiskelija-asuntolat

gradia.fi/opiskelijan-opas/
palvelut-opiskelijalle/opiskelija-asuntolat

Asuntolaohjaajat tavoitettavissa:

Asuntolaohjaajat ovat tavattavissa:

ma–to klo 7.00–23.00
pe
klo 7.00–15.00
su
klo 18.00–23.00

ma-ke
to
pe
su

Yövalvonta klo 23.00–7.00
Avarn Oy, puh. 010 443 6100

klo 16.00–24.00
klo 14.00–24.00
klo 8.00–14.15
klo 17.00–01.00

Yövalvonta klo 24.00–6.00
S&L Turvapalvelut Oy, puh. 050 596 0060
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Asuntoloiden
tilat

JYVÄSKYLÄ

JÄMSÄ

Harjun asuntola on kerrostalo, jossa asutaan
kahden hengen huoneissa.

Asuntoloissa asutaan 2–8 opiskelijan soluissa. Yhdessä huoneessa asuu pääsääntöisesti kaksi opiskelijaa.

Huoneissa on valmiina:
•
•
•
•
•
•

sänky ja patja
kirjoituspöytä ja tuolit
lukolliset kaapit
verhot
kylpyhuone
pienoiskeittiö

Opiskelijan tulee tuoda mukanaan:
• tyyny, peitto, liinavaatteet ja sijauspatja
		 (80 x 200cm)
• astiat
• henkilökohtaiset peseytymisvälineet ja
		tarvikkeet
Asuntolassa on opiskelijoiden käytössä
myös yhteisiä tiloja:
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•
•
•
•
•
•

3 TV-huonetta
atk-tila/Olkkari/Taidepaja
vapaa-ajan tila Seukka
sauna
pyykkitupa
lukittu pyörävarasto

Huoneissa on valmiina:
• sänky ja patja
• kirjoituspöytä ja tuoli
• vaatekaapit
• verhot
Jokaisessa solussa on kylpyhuone, jääkaappi-pakastin, liesi, kahvinkeitin ja mikroaaltouuni.
Opiskelijan tulee tuoda mukanaan:
• tyyny ja peitto sekä liinavaatteet
• henkilökohtaiset peseytymisvälineet ja
		tarvikkeet
• astiat
Asuntoloissa on yhteiset tilat, joissa voi katsella televisiota tai elokuvia, pelata biljardia,
pingistä, lautapelejä ja PlayStation-pelejä
tai vain viettää aikaa kavereiden kanssa.
Myllymäen asuntolassa on laajakaistayhteys. Konilannotkon asuntolassa ei ole internet-yhteyttä. Lisäksi tiloissa on mahdollisuus
pyykinpesuun ja saunomiseen.
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Asuntolaan
muuttaminen

Opiskelija-asuntolassa asuminen on maksutonta
ammatillista perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Muilta opiskelijoilta peritään erikseen
vahvistettava maksu. Asuntola on tarkoitettu ensisijaisesti alaikäisille pitkämatkalaisille, Gradia
Jyväskylän ja Gradia Jämsän ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Jämsässä etusijalla ennen edellä mainittuja ovat luonnonvara-alan opiskelijat.
Asuntolaan voi muuttaa koulun alkamista edeltävänä päivänä.
Asuntoloihin muutettaessa ei peritä erillistä
avainmaksua. Asukkaalta tai hänen huoltajaltaan laskutetaan avainten rikkoutumisesta tai
häviämisestä aiheutuneet kustannukset.

Asuntolaan
voi muuttaa
koulun alkamista
edeltävänä
päivänä.”

Vastaanotettaessa asuntoa asukas tarkastaa
huoneen kunnon ja allekirjoittaa kuntoselvityslomakkeen.
Asuntolaohjaajat ryhmittelevät asukkaat valmiiksi huoneisiin huomioiden sukupuolen, iän,
opiskelualan ja toiveen huonekaverista. Mikäli
huonetta joudutaan vaihtamaan lukuvuoden aikana jonkun syyn vuoksi, niin vaihdosta neuvotellaan aina asuntolaohjaajan ja muiden vaihtoon
liittyvien asukkaiden kanssa.
Asunnon vastaanottamisen yhteydessä allekirjoi¬tetaan asumissopimus, jossa asukas sitoutuu noudattamaan asuntolan järjestyssääntöjä.
Asukas vastaa asunnon kunnosta ja siisteydestä

viikoittain. Asukkaan aiheuttamista mahdollisista lisäkunnostustöistä tai -siivouksista laskutetaan asukasta tai hänen huoltajaansa.
Asuntolan asukkaille järjestetään opintojen alettua yhteisiä tilaisuuksia, joihin asuntolapaikan
saaneet velvoitetaan osallistumaan. Tilaisuuksissa tutustutaan muun muassa asuntolan turvallisuus- ja pelastusohjeisiin sekä kerrotaan niistä
käytännön asioista, joista asukas joutuu asuntolassa vastaamaan. Samalla tutustutaan muihin
asuntolan asukkaisiin.

Tervetuloa asuntolaan asumaan ja viihtymään!
gradia.fi/opiskelijan-opas/palvelut-opiskelijalle/opiskelija-asuntolat

Asumisen
periaatteet –
yhteispelillä se
sujuu

Asuntolassa asuminen edellyttää toisten
huomioon ottamista, joustavuutta ja
yhteistyötä.
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Asukkaana vastaat itse päivittäisestä arkielämästäsi ja
aikatauluistasi.

Toisten asukkaiden huomioiminen edistää yhteistä viihtyvyyttä.

Asuntolan säännöt on tehty kaikkien parhaaksi ja yhteistyön
selkeyttämiseksi.

Ristiriidat käsitellään yhdessä asuntolan sääntöjen pohjalta.

Keskustelua asumiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä kannattaa käydä yhdessä asuintoverin
kanssa ensimmäisten päivien aikana (esim. vieraista, siivouksesta, astioiden pesusta ja musiikin
kuuntelusta). Tarkoituksena on, että jokainen viihtyy ja tuntee olonsa kotoisaksi.
Asuntolassa asuminen on yhteispeliä, jolla on tietyt säännöt. Järjestyssääntöjen noudattamista
seurataan ja niiden laiminlyömisestä seuraa huomautus, varoitus tai asuntolasta erottaminen.
Alaikäisten huoltajiin otetaan aina yhteyttä, kun
sääntöjä rikotaan tai tapahtuu muuta asumiseen
liittyvää häiriötä.
Asuntolaohjaajien työajan ulkopuolella tapahtuvasta ovien aukaisusta peritään maksu.
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Asuntolassa on hiljaisuus klo 22.00–06.00. Tuona
aikana turha liikkuminen ja toisten häiritseminen
asuntolan alueella ei ole sallittua.
Poistuessasi asunnosta lukitse ovet, sulje ikkunat, sammuta valot ja irrota sähkölaitteet pistorasioista. Jokainen asukas on itse vastuussa asun-

tolassa säilytettävästä omaisuudesta. Asuntojen
ovissa on lukot eikä asunnon avainta saa luovuttaa toiselle henkilölle. Asukas voi hankkia omaisuuteensa ja/tai vapaa-aikaan liittyvän vakuutuksen. Asuntolaohjaajalta saa lisätietoja.
Lemmikkieläimiä ei saa tuoda asuntolaan. Asuntolassa on opiskelijoiden käytössä yhteiset tilat ja
mahdollisuus saunomiseen.
Pysäköintialueista voit kysyä ohjaajilta. Tutustu
huolellisesti järjestyssääntöihin ja noudata niitä.

ASUMISKÄYTÄNTEET		
Siivous ja pyykinpesu
Asukkaat huolehtivat itse omien huoneiden siisteydestä ja järjestyksestä. Asuntolassa on viikoittain siivoustarkastus.
Päivittäiseen siisteyteen kuuluu sänkyjen petaaminen, vaatteiden järjestäminen kaappeihin,

Opiskelijoilla on mahdollisuus
ilmaiseen pyykinpesuun asuntolassa.”
roskakorin tyhjentäminen ja huoneen tuulettaminen. Keittiössä jokainen pesee astiansa ja
siivoaa omat jälkensä. Asuntolassa on jätteiden
kierrätysjärjestelyt. Jokaisessa asunnossa on
tarvittavat jäteastiat ja ohjeet.
Siivous on tarpeellista sekä yhteisen viihtyvyyden että hygieenisyyden vuoksi. Opiskelijoilla
on mahdollisuus ilmaiseen pyykinpesuun asuntolassa. Opiskelijan on itse tuotava pyykinpesuaine.
Turvallisuus
Asuntolaan on laadittu kirjalliset turvallisuus- ja
pelastusohjeet, joita asukkaiden tulee noudattaa.
Viikonlopuksi asuntolaan jäävien on sovittava
asiasta erikseen huoltajan ja asuntolaohjaajan
kanssa.
Jokaisessa asunnossa on herkät palovaroittimet, joten asunnoissa ei saa polttaa kynttilöitä.
Laavalamppujen ja muiden herkästi syttyvien
koristevalojen käyttö on kielletty asuntolassa.
Asunnosta löytyy paloturvallisuusohjeet ja sammutuspeite tulipalon tukahduttamiseksi. Asukkaan aiheuttamista mahdollisista aiheettomista
palohälytyksistä laskutetaan asukasta tai hänen
huoltajaansa.

Sairastuminen ja loukkaantuminen
Sairastumisesta tai loukkaantumisesta on aina
ilmoitettava välittömästi opiskelijaterveydenhoitajalle, ryhmänohjaajalle ja asuntolaohjaajalle.
Ilta-aikaan otetaan yhteyttä asuntolaohjaajaan tai tarvittaessa päivystykseen. Huoltajalla
on aina vastuu alaikäisestään. Oppilaitos ei voi
korvata kuluja, vaan opiskelija kustantaa itse
matkansa päivystykseen. Asuntolaohjaajilla on
ensiaputarvikkeita. Opiskelijan sairastuessa
suosittelemme lähtöä kotiin. Näin pyrimme välttämään muiden sairastumisen.
Ilmoitusvelvollisuus ja vahingonkorvausvelvollisuus
Asunnoissa ilmenneistä vioista tai vahingoista
täytyy asukkaan ilmoittaa heti asuntolaohjaajalle. Turmellun omaisuuden arvo peritään asukkaalta. Mikäli asukas käyttäytymisellään aiheuttaa vartiointiliikkeen käynnin, kulut peritään
häiriön aiheuttajalta.

Savuttomuus

Vierailuajat

Kannustamme asukkaita savuttomuuteen, siksi kaikki Gradian oppilaitokset ja asuntola-alue
ovat savuttomia alueita. Myös nuuskan käyttö on
kielletty asuntolan alueella.

Vieraita saa olla huoneissa ja asuntolan alueella vierailuaikoina. Vierailuajat on ilmoitettu
ilmoitustaululla sekä Jyväskylän Harjun asuntolan jokaisesta huoneesta löytyvässä huoneoppaassa. Jokainen asukas vastaa itse vieraistaan. Asuntolaohjaajalla on oikeus kehottaa
ulkopuolisia poistumaan asuntolan alueelta
vierailuaikojen ulkopuolella tai jos he aiheuttavat häiriötä.

Päihteet
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erottamisen aikana kielletty. Asuntolaohjaaja voi
varmistaa opiskelijan päihtyneisyyden turvallisuuden varmistamiseksi sekä tarvittaessa ottaa
päihteet haltuunsa. Asuntolaohjaajilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus alaikäisen päihteiden käytöstä.

Alkoholin, huumeiden ja huumaavien aineiden
sekä nuuskan hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen asuntolassa ja
sen alueella on kielletty. Huumaavien aineiden
käyttöön liittyvien välineiden hallussapito asuntola-alueella on kielletty. Säännön rikkomisesta seuraa asuntolasta erottaminen. Asukkaalle
ja hänen huoltajalleen varataan tilaisuus tulla
kuulluksi ennen erottamista. Asuntolasta erotetun opiskelijan oleskelu asuntola-alueella on

Opiskelujaksot toisella paikkakunnalla
Lähdettäessä esim. työssäoppimisjaksolle toiselle paikkakunnalle asiasta ilmoitetaan Aina
asuntolaohjaajalle ja opiskelijan tulee palauttaa
asunnon avain. Jämsässä asukkaan tulee tyhjentää huone omista tavaroistaan.
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Vapaa-ajan
toimintaa

JYVÄSKYLÄ

JÄMSÄ

Nuoriso-ohjaaja

Vapaa-ajantilat

Gradia Jyväskylässä toimii nuoriso-ohjaaja, joka
vastaa mm. oppilaitoksen opiskelijakunta- ja
kerhotoiminnan koordinoinnista. Asuntolassa
nuoriso-ohjaaja vastaa myös asuntolatutoreiden ohjauksesta ja koulutuksesta yhdessä asuntolaohjaajien kanssa. Nuoriso-ohjaajan toimisto
sijaitsee asuntolan toisessa kerroksessa. Nuoriso-ohjaajina toimivat Mira Huotari, puh. 040 341
6184 ja Heli Metsänen, puh. 040 341 5470

Jämsän molemmissa asuntoloissa Konilassa,
että Myllymäessä on vapaa-ajantilat. Konilasta
löytyy tv-huone ja lautapelejä. Myllymäessä on
lisäksi biljardi ja pingis. Molemmista löytyy sauna ja pyykinpesutila.

Asuntolatutor
Gradia Jyväskylän Harjun asuntolassa toimii
vuosittain 6–10 asuntolatutoria. Asuntolatutorin
tehtäviin kuuluu uusien opiskelijoiden opastaminen asumisessa. Asuntolatutor on toisen tai kolmannen vuoden opiskelija, joka on asunut asuntolassa jo yhden vuoden.
Kerhotoiminta
Gradia Jyväskylä tarjoaa opiskelijoille monipuolista vapaa-ajan kerhotoimintaa, johon
osallistuminen on opiskelijoille ilmaista. Tarjolla on erilaisia liikunta- ja kulttuurikerhoja. Vapaa-ajankerhoista ilmoitetaan syksyisin asuntolan ilmoitustaululla sekä Gradia Jyväskylän
netti- Facebook-sivulla.
Seukka
Asuntolan alakerrassa on opiskelijoille avoin
vapaa-ajantila Seukka, jossa voi viettää aikaa
muiden opiskelijoiden kanssa. Seukasta löytyy
erilaisia pelejä, biljardi- ja pingispöytä, karaoke,
TV, piano, bänditila ja kahvinkeittomahdollisuus.
Seukassa järjestetään erilaisia teemailtoja, kilpailuja ja leffailtoja, joita asukkaat voivat itse
suunnitella.

Kerhotoiminta
Jämsän asuntola tarjoaa opiskelijoille monipuolista vapaa-ajan kerhotoimintaa esim. autokerho. Toiveita kerhoista otetaan aina syksyisin
vastaan opiskelijoilta. Asukkaille järjestetään
retkiä esim. karting ja paintball. Pari kertaa viikossa on liikunta/kuntosalivuorot koulun liikuntahallilla.
Asuntolatoimikunta
Jämsässä toimii asuntolatoimikunta. Toimikunnan toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen eli
se määrittelee pitkälti oman tapansa toimia.
Toimikunnan tehtävänä on parantaa asuntolassa viihtymistä esim. järjestämällä yhteistä
toimintaa, tuomalla toiveita harrastuksista ohjaajille ja muutenkin edistää vuorovaikutusta ja
sosiaalisia suhteita asuntolassa. Toimikunnasta
kannattaa kysellä lisää asuntolaohjaajilta.
Muut harrastusmahdollisuudet
Muista harrastusmahdollisuuksista esim. laskettelu voi käydä katsomassa lisätietoja www.
himos.fi tai www.jamsa.fi sivuilta tai kysyä
asuntolanohjaajilta. Asuntolan läheisyydessä
on erinomaiset ulkoilureitit.

ASUNTOLASTA POISMUUTTAMINEN
Asukkaiden on luovutettava huoneensa siinä
kunnossa, kuin se oli asuntolaan tullessa.
Asuntolan avaimet luovutetaan henkilökohtaisesti asuntolaohjaajalle pois muutettaessa.
Opiskelija on korvausvelvollinen kadottaessaan avaimen. Kysy lisää ohjaajilta.
Asukkaan muuttaessa pois pidetään tarkas-

tus, jossa todetaan asunnon kunto luovuttamishetkellä. Mikäli huoneessa on jotakin rikottu tai sotkettu tahallisesti, joutuvat asukkaat
korvaamaan sen jälkikäteen.
Asuntola ei ole vastuussa, jos opiskelijalta jää
tavaraa asuntolaan pois muutettaessa. Löytötavaroita ei säilytetä.

Gradian
asuntoloiden
järjestyssäännöt

1.

Asuntolassa asuva huolehtii oman huoneensa ja asuntolan yhteisten tilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä. Poistuttaessa huoneesta asukas vastaa siitä, että ovet on lukittu,
ikkunat suljettu, valot sammutettu ja sähkölaitteet irrotettu pistorasioista. Asukas vastaa siitä,
että huone on siivottu asuntolasta pois muutettaessa.

2.
3.

Lemmikkieläinten tuominen asuntolaan
on kielletty.

Asuntolat ovat savuttomia. Tupakointi,
muiden tupakkatuotteiden (nuuskan) ja
sähköisen tupakan käyttö ja hallussapito ei ole
sallittua asuntolan sisätiloissa sekä asuntolan
piha-alueilla.

4.

Yleistä
Gradian asuntoloihin kuuluvat Jyväskylän Harjun asuntola ja Jämsän Myllymäen asuntola ja
Konilannotkon asuntola.
Asuminen asuntolassa auttaa opiskelua ja elämänhallintaa tarjoamalla rauhallisen tilan asumiseen ja opiskeluun.
Järjestyssääntöjä sovelletaan Gradia Jyväskylän ja Jämsän opiskelija-asuntolassa asuvaan ja
asuntola-alueella vieraileviin henkilöihin. Asuntolassa asuva on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat asuntolan järjestyssääntöjä.
Asuntolatoiminnasta vastaa opiskelijapalvelupäällikkö, apunaan asuntolaohjaajia sekä oppilaitoksen muuta henkilökuntaa.
Asuntolassa asuminen on ilmaista perustutkin-

toa opiskeleville oppilaitoksen opiskelijoille.
Asukkaan aiheuttamista mahdollisista aiheettomista palohälytyksistä, lisäkunnostustöistä
tai -siivouksista laskutetaan asukasta tai hänen
huoltajaansa.
Oppilaitos ei vastaa asuntolan asukkaan henkilökohtaisesta omaisuudesta. Asukkaan tulee
hankkia tarvittaessa itse henkilökohtaisille tavaroilleen vakuutus.
Asuntola on tarkoitettu ensisijaisesti pitkänmatkalaisille, alaikäisille Gradian 1. vuoden opiskelijoille. Jämsässä lisäksi etusijalla ennen edellä
mainittuja ovat luonnonvara-alan opiskelijat.
Asuntolapaikka on haettava lukuvuodeksi kerrallaan. Asuntolassa voivat asua vain ne henkilöt, joille on myönnetty asumisoikeus.
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Järjestyssäännöt

Alkoholin, huumeiden ja huumaavien aineiden sekä nuuskan hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen
asuntolassa ja sen alueella on kielletty. Huumaavien aineiden käyttöön liittyvien välineiden hallussapito asuntola-alueella on kielletty. Säännön rikkomisesta seuraa asuntolasta
erottaminen. Asukkaalle ja hänen huoltajalleen
varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen erottamista. Asuntolasta erotetun opiskelijan oleskelu
asuntola-alueella on kielletty. Asuntolaohjaaja
voi varmistaa opiskelijan päihtyneisyyden turvallisuuden varmistamiseksi sekä tarvittaessa
ottaa päihteet haltuunsa. Asuntolaohjaajilla on
velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus alaikäisen päihteiden käytöstä.

5.

Soluissa ja huoneissa saa käyttää vain
FI-tunnuksella varustettuja sähkölaitteita. Tarpeetonta sähkönkulutusta tulee välttää.
Henkilökunnalla on oikeus poistaa vialliset ja/tai
häiritsevät laitteet.

6.

Opiskelumahdollisuuksien ja riittävän levon turvaamiseksi asuntolassa on noudatettava hiljaisuutta klo 22.00–6.00. Asuntolan
kaikissa tiloissa tulee välttää melua ja muuta
tarpeetonta toisten asukkaiden häiritsemistä.
Asukkaiden on yövyttävä omissa huoneissaan.
Mikäli asukas on koko yön poissa tai hän saapuu
asuntolaan kesken yörauhan, on siitä ilmoitettava asuntolaohjaajalle etukäteen. Ovien aukaisemisesta työajan ulkopuolella peritään korvaus.
Vierailuajat ilmoitetaan asuntolan ilmoitustaulul-

la. Vieraiden oleskelu asuntolassa ja sen alueella
on kielletty hiljaisuuden aikana.

7.

Viikonloppuina ja yli kahden päivän lomien
aikana asuntola on suljettu. Asuntolaohjaajat voivat kuitenkin erityisin perustein myöntää oikeuden viikonloppuasumiseen. Poikkeuksesta on sovittava asuntolaohjaajan kanssa.

8.

Asuntolaan ei saa jäädä koulupäivinä ilman hyväksyttävää syytä. Sairastuneen
opiskelijan on otettava yhteyttä asuntolaohjaajaan ja tarvittaessa oppilaitoksen terveydenhoitajaan ja ryhmänohjaajaan. Sairaana on vältettävä asuntolaan tuloa. Huoltajien on otettava
vastuu opiskelijan asumisesta ja ilmoitettava
asuntolaohjaajille vastuun ottamisesta, jos opiskelija yöpyy sairaana asuntolassa.

9.

Asuntolaohjaajalla, rehtorilla, opiskelijapalvelupäälliköllä tai heidän valtuuttamallaan henkilöllä on oikeus vierailla tarvittaessa
huoneissa ennalta ilmoittamatta.

10.

Asuntolan omaisuutta on käsiteltävä
huolella. Oppilaitoksen omaisuuden siirtämisestä, vahingoittumisesta tai epäkuntoon
menneestä laitteesta on viipymättä ilmoitettava
asuntolaohjaajalle. Vahingon tai epäsiisteyden
aiheuttaja on korvausvelvollinen. Rikkoutuneiden tai kadonneiden avainten kustannukset korvaa asukas.

11.

Aseiden, airsoft-aseiden, ampumatarvikkeiden, teräaseiden ja räjähteiden
sekä muiden näihin verrattavien esineiden/tavaroiden tuominen ja säilyttäminen asuntolassa ja
sen alueella on kielletty.
Järjestyssääntöjen rikkomisessa noudatetaan
lain ja asetuksen (laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 ja asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017, oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 ja laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain
muuttamisesta 886/2017, alkoholilaki 1102/2017,
päihdehuoltolaki
41/1986,
huumausainelaki
1289/1993 ja lastensuojelulaki 417/2007, tupakkalaki 549/2016) kurinpitoasioiden menettelyä.
Järjestyssäännöt vahvistaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän johtaja päätöksellään.

Astetta enemmän
gradia.fi

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia uudistaa oppimista
ja työelämää. Luomme kaikenikäisille opiskelijoille ja
yritysasiakkaille mahdollisuuksia oman osaamisen ja
liiketoiminnan kehittämiseen. Opiskelijoita meillä on yli 24 000
ja henkilöstöä noin 1100.
Gradiaan kuuluvat ammatilliset oppilaitokset Gradia Jyväskylä
ja Gradia Jämsä sekä Gradia-lukiot Jyväskylän Lyseon lukio,
Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio.

Harjun asuntola

Myllymäen kampuksen asuntola

Sepänkatu 3 B
40720 Jyväskylä

Metsäoppilaitoksentie 13
42300 Jämsänkoski

Asuntolaohjaaja

Konilannotkon asuntola

Päivi Puttonen | puh. 040 341 5465

Konilannotkontie 2
42300 Jämsänkoski

Asuntolaohjaaja
Kaisu Salminen | puh. 040 341 5466
Asuntolaohjaaja
Sirpa Viita | puh. 040 341 6185

Asuntolaohjaaja
Maarit Harjula | puh. 040 341 4330
Asuntolaohjaaja
Pentti Savela | puh. 040 341 4454

