
1 § Asuntolassa asuu 
ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoita. Kavereita saa 
käydä asuntolassa klo 16.00 
- 21.00. On kohteliasta kysyä 
kämppikseltä lupa tuoda 
kavereita yhteiseen huonee-
seen.

2 § Osoita kunnioitusta 
ja käyttäydy asiallisesti 
toisia kohtaan. Anna kaikil-
le asumis- ja opiskelurauha. 
Syrjintää, kiusaamista ja sek-
suaalista häirintää ei sallita.

3 § Ulko-ovet ovat lukossa 
klo 21.30 - 6.00. 

4 § Yöllä nukutaan. 
Anna toisille mahdollisuus 
lepoon. Hiljaisuusaika on 
klo 22.00 - 07.00. Koskee 
myös yhteisiä tiloja ja piha-
alueita. 

5 § Kysy lupa omien kalus-
teiden ja sähkölaitteiden 
tuomiseen asuntola- ja 
vapaa-aikaohjaajalta.

6 § Asuntola on savuton ja 
päihteetön. Asuntolaan ei 
saa tuoda mm. päihteitä, pa-
noksia, teräaseita, räjähdysai-
neita, liuottimia, polttoaineita 
ja lemmikkieläimiä.   

7 § Avotulen teko, kynt-
tilöiden ja suitsukkeiden 
poltto kielletty. Pese pyykit 
pesutuvassa ja kuivata ne 
pyykinkuivaustilassa. Astiat 
pestään keittiössä.

8 § Lajittele jätteet. 
Tyhjennä joka viikko roskakori 
ulkona oleviin jäteastioihin.

9 § Pysäköi oikein.
Pysäköi polkupyörät ja ajo-
neuvot merkityille paikoille. 

10 § Käsittele asuntolan 
omaisuutta huolella ja 
siivoa huoneesi joka viikko. 
Huolehdi vuorolistan mukaiset 
tehtävät. 

11 § Viikonloppuasuminen
Huoneen luovutus perjantai-
sin klo 12.00 mennessä.  

12 § Vakuutukset
Koulutuskuntayhtymä vastaa 
asuntolassa asuvien henki-
lövakuutuksesta ohjatun ja 
valvotun toiminnan aikana. 

ASUNTOLA-ASUMISEN 
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT:

112
HÄTÄNUMERO

redu.fi

?

FIKSUSTI KIMPASSA
ASUNTOLA-ASUMISEN PELISÄÄNNÖT

redu.fi

ASUNTOLAN OSOITE:

Santasport Lapin 
Urheiluopisto 

Hiihtomajantie 2 
96400 Rovaniemi

VASTAAOTON 
PUHELINNUMERO

020 798 4202



1 § Asuntolassa asuu 
ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoita. Kavereita saa 
käydä asuntolassa klo 16.00 
- 21.00. On kohteliasta kysyä 
kämppikseltä lupa tuoda 
kavereita yhteiseen huonee-
seen.

2 § Osoita kunnioitusta 
ja käyttäydy asiallisesti 
toisia kohtaan. Anna kaikil-
le asumis- ja opiskelurauha. 
Syrjintää, kiusaamista ja sek-
suaalista häirintää ei sallita.

3 § Ulko-ovet ovat aina lu-
kossa. Asuntola-alueella on 
tallentava kameravalvonta.

4 § Yöllä nukutaan. 
Anna toisille mahdollisuus 
lepoon. Hiljaisuusaika on 
klo 22.00 - 07.00. Koskee 
myös yhteisiä tiloja ja piha-
alueita. 

5 § Kysy lupa omien kalus-
teiden ja sähkölaitteiden 
tuomiseen asuntola- ja 
vapaa-aikaohjaajalta.

6 § Asuntola on savuton ja 
päihteetön. Asuntolaan ei 
saa tuoda mm. päihteitä, pa-
noksia, teräaseita, räjähdysai-
neita, liuottimia, polttoaineita 
ja lemmikkieläimiä.   

7 § Avotulen teko, kynt-
tilöiden ja suitsukkeiden 
poltto kielletty. Pese pyykit 
pesutuvassa ja kuivata ne 
pyykinkuivaustilassa. 

8 § Lajittele jätteet. 
Tyhjennä joka viikko roskakori 
ulkona oleviin jäteastioihin.

9 § Pysäköi oikein.
Pysäköi polkupyörät ja ajo-
neuvot merkityille paikoille. 

10 § Käsittele asuntolan 
omaisuutta huolella ja 
siivoa huoneesi joka viikko. 
Huolehdi vuorolistan mukaiset 
tehtävät. 

11 § Viikonloppuasuminen
Kysy lupa asuntola- ja va-
paa-aikaohjaajalta viimeistään 
torstaihin klo 20.00 men-
nessä. 

12 § Vakuutukset
Koulutuskuntayhtymä vastaa 
asuntolassa asuvien henki-
lövakuutuksesta ohjatun ja 
valvotun toiminnan aikana. 

ASUNTOLA-ASUMISEN 
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT:

112
HÄTÄNUMERO

FIKSUSTI KIMPASSA
ASUNTOLA-ASUMISEN PELISÄÄNNÖT

redu.fi

?

ASUNTOLA- JA VA-
PAA-AIKAOHJAAJAN 
PUHELINNUMERO

040 357 3107

ASUNTOLAN OSOITE:

REDU, Kemijärven 
toimintayksikkö 

Seminaarinkatu 9 
98120 Kemijärvi 



1 § Asuntolassa asuu 
ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoita. Kavereita saa 
käydä asuntolassa klo 16.00 
- 21.00. On kohteliasta kysyä 
kämppikseltä lupa tuoda 
kavereita yhteiseen huonee-
seen.

2 § Osoita kunnioitusta 
ja käyttäydy asiallisesti 
toisia kohtaan. Anna kaikil-
le asumis- ja opiskelurauha. 
Syrjintää, kiusaamista ja sek-
suaalista häirintää ei sallita.

3 § Ulko-ovet ovat lukossa 
klo 23.00 - 6.30. Iltaisin 
tulee olla paikalla klo 22.00. 
Asuntola-alueella on 
tallentava kameravalvonta.

4 § Yöllä nukutaan. 
Anna toisille mahdollisuus 
lepoon. Hiljaisuusaika on 
klo 22.00 - 07.00. Koskee 
myös yhteisiä tiloja ja piha-
alueita. 

5 § Kysy lupa omien kalus-
teiden ja sähkölaitteiden 
tuomiseen asuntola- ja 
vapaa-aikaohjaajalta.

6 § Asuntola on savuton ja 
päihteetön. Asuntolaan ei 
saa tuoda mm. päihteitä, pa-
noksia, teräaseita, räjähdysai-
neita, liuottimia, polttoaineita 
ja lemmikkieläimiä.   

7 § Avotulen teko, kynt-
tilöiden ja suitsukkeiden 
poltto kielletty. Pese pyykit 
pesutuvassa ja kuivata ne 
pyykinkuivaustilassa. Astiat 
pestään keittiössä.

8 § Lajittele jätteet. 
Tyhjennä joka viikko roskakori 
ulkona oleviin jäteastioihin.

9 § Pysäköi oikein.
Pysäköi polkupyörät ja ajo-
neuvot merkityille paikoille. 

10 § Käsittele asuntolan 
omaisuutta huolella ja 
siivoa huoneesi joka viikko. 
Huolehdi vuorolistan mukaiset 
tehtävät. 

11 § Viikonloppuasuminen
Kysy lupa asuntola- ja va-
paa-aikaohjaajalta viimeistään 
torstaihin klo 20.00 men-
nessä. Avaimet toimivat vain 
luvan saaneilla viikonloppui-
sin. 

12 § Vakuutukset
Koulutuskuntayhtymä vastaa 
asuntolassa asuvien henki-
lövakuutuksesta ohjatun ja 
valvotun toiminnan aikana. 

ASUNTOLA-ASUMISEN 
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT:

112
HÄTÄNUMERO

redu.fi

?

FIKSUSTI KIMPASSA
ASUNTOLA-ASUMISEN PELISÄÄNNÖT

ASUNTOLA- JA VA-
PAA-AIKAOHJAAJAN 
PUHELINNUMERO

040 868 4156

ASUNTOLAN OSOITE:

REDU, Sodankylän 
toimintayksikkö 

Kaarrostie 17 
99600 Sodankylä 



1 § Asuntolassa asuu 
ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoita. Kavereita saa 
käydä asuntolassa klo 16.00 
- 20.00. On kohteliasta kysyä 
kämppikseltä lupa tuoda 
kavereita yhteiseen huonee-
seen.

2 § Osoita kunnioitusta 
ja käyttäydy asiallisesti 
toisia kohtaan. Anna kaikil-
le asumis- ja opiskelurauha. 
Syrjintää, kiusaamista ja sek-
suaalista häirintää ei sallita.

3 § Ulko-ovet ovat lukossa 
klo 21.00 - 7.00. Iltaisin tulee 
olla paikalla klo 22.00. Asun-
tola-alueella on 
tallentava kameravalvonta.

4 § Yöllä nukutaan. 
Anna toisille mahdollisuus 
lepoon. Hiljaisuusaika on 
klo 22.00 - 07.00. Koskee 
myös yhteisiä tiloja ja piha-
alueita. 

5 § Kysy lupa omien kalus-
teiden ja sähkölaitteiden 
tuomiseen asuntola- ja 
vapaa-aikaohjaajalta.

6 § Asuntola on savuton ja 
päihteetön. Asuntolaan ei 
saa tuoda mm. päihteitä, pa-
noksia, teräaseita, räjähdysai-
neita, liuottimia, polttoaineita 
ja lemmikkieläimiä.   

7 § Avotulen teko, kynt-
tilöiden ja suitsukkeiden 
poltto kielletty. Pese pyykit 
pesutuvassa ja kuivata ne 
pyykinkuivaustilassa. Astiat 
pestään keittiössä.

8 § Lajittele jätteet. 
Tyhjennä joka viikko roskakori 
ulkona oleviin jäteastioihin.

9 § Pysäköi oikein.
Pysäköi polkupyörät ja ajo-
neuvot merkityille paikoille. 

10 § Käsittele asuntolan 
omaisuutta huolella ja 
siivoa huoneesi joka viikko. 
Huolehdi vuorolistan mukaiset 
tehtävät. 

11 § Viikonloppuasuminen
Ei viikonloppuasumista.

12 § Vakuutukset
Koulutuskuntayhtymä vastaa 
asuntolassa asuvien henki-
lövakuutuksesta ohjatun ja 
valvotun toiminnan aikana. 

ASUNTOLA-ASUMISEN 
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT:

112
HÄTÄNUMERO

FIKSUSTI KIMPASSA
ASUNTOLA-ASUMISEN PELISÄÄNNÖT

redu.fi

?

ASUNTOLA- JA VA-
PAA-AIKAOHJAAJAN 
PUHELINNUMERO

0400 342 017

ASUNTOLAN OSOITE:

REDU, Sodankylän 
toimintayksikkö 

Telma asuntola: 
Kaarrostie 17 K 5-6 
99600 Sodankylä



1 § Asuntolassa asuu 
ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoita. Kavereita saa 
käydä asuntolassa klo 16.00 
- 21.00. On kohteliasta kysyä 
kämppikseltä lupa tuoda 
kavereita yhteiseen huonee-
seen.

2 § Osoita kunnioitusta 
ja käyttäydy asiallisesti 
toisia kohtaan. Anna kaikil-
le asumis- ja opiskelurauha. 
Syrjintää, kiusaamista ja sek-
suaalista häirintää ei sallita.

3 § Ulko-ovet ovat lukossa. 
Iltaisin tulee olla paikalla klo 
22.00. Asuntola-alueella on 
tallentava kameravalvonta.

4 § Yöllä nukutaan. 
Anna toisille mahdollisuus 
lepoon. Hiljaisuusaika on 
klo 22.00 - 07.00. Koskee 
myös yhteisiä tiloja ja piha-
alueita. 

5 § Kysy lupa omien kalus-
teiden ja sähkölaitteiden 
tuomiseen asuntola- ja 
vapaa-aikaohjaajalta.

6 § Asuntola on savuton ja 
päihteetön. Asuntolaan ei 
saa tuoda mm. päihteitä, pa-
noksia, teräaseita, räjähdysai-
neita, liuottimia, polttoaineita 
ja lemmikkieläimiä.   

7 § Avotulen teko, kynt-
tilöiden ja suitsukkeiden 
poltto kielletty. Pese pyykit 
pesutuvassa ja kuivata ne 
pyykinkuivaustilassa. Astiat 
pestään keittiössä.

8 § Lajittele jätteet. 
Tyhjennä joka viikko roskakori 
ulkona oleviin jäteastioihin.

9 § Pysäköi oikein.
Pysäköi polkupyörät ja ajo-
neuvot merkityille paikoille. 

10 § Käsittele asuntolan 
omaisuutta huolella ja 
siivoa huoneesi joka viikko. 
Huolehdi vuorolistan mukaiset 
tehtävät. 

11 § Viikonloppuasuminen
Kysy lupa asuntola- ja va-
paa-aikaohjaajalta viimeistään 
torstaihin klo 20.00 men-
nessä. Avaimet toimivat vain 
luvan saaneilla viikonloppui-
sin. 

12 § Vakuutukset
Koulutuskuntayhtymä vastaa 
asuntolassa asuvien henki-
lövakuutuksesta ohjatun ja 
valvotun toiminnan aikana. 

ASUNTOLA-ASUMISEN 
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT:

112
HÄTÄNUMERO

redu.fi

?

FIKSUSTI KIMPASSA
ASUNTOLA-ASUMISEN PELISÄÄNNÖT

ASUNTOLA- JA VA-
PAA-AIKAOHJAAJAN 
PUHELINNUMERO

040 763 2156 

ASUNTOLAN OSOITE:

REDU, Kittilän 
toimintayksikkö

Valtatie 84 
99100 Kittilä



1 § Asuntolassa asuu 
ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoita. Kavereita saa 
käydä asuntolassa klo 16.00 
- 21.00. On kohteliasta kysyä 
kämppikseltä lupa tuoda 
kavereita yhteiseen huonee-
seen.

2 § Osoita kunnioitusta 
ja käyttäydy asiallisesti 
toisia kohtaan. Anna kaikil-
le asumis- ja opiskelurauha. 
Syrjintää, kiusaamista ja sek-
suaalista häirintää ei sallita.

3 § Ulko-ovet ovat lukossa 
klo 23.00 - 6.30. Iltaisin 
tulee olla paikalla klo 22.00. 
Asuntola-alueella on 
tallentava kameravalvonta.

4 § Yöllä nukutaan. 
Anna toisille mahdollisuus 
lepoon. Hiljaisuusaika on 
klo 22.00 - 07.00. Koskee 
myös yhteisiä tiloja ja piha-
alueita. 

5 § Kysy lupa omien kalus-
teiden ja sähkölaitteiden 
tuomiseen asuntola- ja 
vapaa-aikaohjaajalta.

6 § Asuntola on savuton ja 
päihteetön. Asuntolaan ei 
saa tuoda mm. päihteitä, pa-
noksia, teräaseita, räjähdysai-
neita, liuottimia, polttoaineita 
ja lemmikkieläimiä.   

7 § Avotulen teko, kynt-
tilöiden ja suitsukkeiden 
poltto kielletty. Pese pyykit 
pesutuvassa ja kuivata ne 
pyykinkuivaustilassa. Astiat 
pestään keittiössä.

8 § Lajittele jätteet. 
Tyhjennä joka viikko roskakori 
ulkona oleviin jäteastioihin.

9 § Pysäköi oikein.
Pysäköi polkupyörät ja ajo-
neuvot merkityille paikoille. 

10 § Käsittele asuntolan 
omaisuutta huolella ja 
siivoa huoneesi joka viikko. 
Huolehdi vuorolistan mukaiset 
tehtävät. 

11 § Viikonloppuasuminen
Kysy lupa asuntola- ja va-
paa-aikaohjaajalta viimeistään 
torstaihin klo 20.00 men-
nessä. Avaimet toimivat vain 
luvan saaneilla viikonloppui-
sin. 

12 § Vakuutukset
Koulutuskuntayhtymä vastaa 
asuntolassa asuvien henki-
lövakuutuksesta ohjatun ja 
valvotun toiminnan aikana. 

ASUNTOLA-ASUMISEN 
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT:

112
HÄTÄNUMERO

FIKSUSTI KIMPASSA
ASUNTOLA-ASUMISEN PELISÄÄNNÖT

redu.fi

?

ASUNTOLA- JA VA-
PAA-AIKAOHJAAJAN 
PUHELINNUMERO

020 798 4076

ASUNTOLAN OSOITE:

REDU, Jokiväylän 
toimintayksikkö 

Pajakorva 1  
96300 Rovaniemi 



1 § Asuntolassa asuu 
ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoita. Kavereita saa 
käydä asuntolassa klo 16.00 
- 21.00. On kohteliasta kysyä 
kämppikseltä lupa tuoda 
kavereita yhteiseen huonee-
seen.

2 § Osoita kunnioitusta 
ja käyttäydy asiallisesti 
toisia kohtaan. Anna kaikil-
le asumis- ja opiskelurauha. 
Syrjintää, kiusaamista ja sek-
suaalista häirintää ei sallita.

3 § Ulko-ovet ovat lukossa 
klo 23.00 - 6.30. Iltaisin 
tulee olla paikalla klo 22.00. 
Asuntola-alueella on 
tallentava kameravalvonta.

4 § Yöllä nukutaan. 
Anna toisille mahdollisuus 
lepoon. Hiljaisuusaika on 
klo 22.00 - 07.00. Koskee 
myös yhteisiä tiloja ja piha-
alueita. 

5 § Kysy lupa omien kalus-
teiden ja sähkölaitteiden 
tuomiseen asuntola- ja 
vapaa-aikaohjaajalta.

6 § Asuntola on savuton ja 
päihteetön. Asuntolaan ei 
saa tuoda mm. päihteitä, pa-
noksia, teräaseita, räjähdysai-
neita, liuottimia, polttoaineita 
ja lemmikkieläimiä.   

7 § Avotulen teko, kynt-
tilöiden ja suitsukkeiden 
poltto kielletty. Pese pyykit 
pesutuvassa ja kuivata ne 
pyykinkuivaustilassa. Astiat 
pestään keittiössä.

8 § Lajittele jätteet. 
Tyhjennä joka viikko roskakori 
ulkona oleviin jäteastioihin.

9 § Pysäköi oikein.
Pysäköi polkupyörät ja ajo-
neuvot merkityille paikoille. 

10 § Käsittele asuntolan 
omaisuutta huolella ja 
siivoa huoneesi joka viikko. 
Huolehdi vuorolistan mukaiset 
tehtävät. 

11 § Viikonloppuasuminen
Kysy lupa asuntola- ja va-
paa-aikaohjaajalta viimeistään 
torstaihin klo 20.00 men-
nessä. Avaimet toimivat vain 
luvan saaneilla viikonloppui-
sin. 

12 § Vakuutukset
Koulutuskuntayhtymä vastaa 
asuntolassa asuvien henki-
lövakuutuksesta ohjatun ja 
valvotun toiminnan aikana. 

ASUNTOLA-ASUMISEN 
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT:

112
HÄTÄNUMERO

redu.fi

?

FIKSUSTI KIMPASSA
ASUNTOLA-ASUMISEN PELISÄÄNNÖT

ASUNTOLA- JA VA-
PAA-AIKAOHJAAJAN 
PUHELINNUMERO

020 798 4086  

ASUNTOLAN OSOITE:

REDU, Jänkätien 
toimintayksikkö 

Perähuhdantie 2 
96300 Rovaniemi 



1 § Asuntolassa asuu 
ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoita. Kavereita saa 
käydä asuntolassa klo 16.00 
- 21.00. On kohteliasta kysyä 
kämppikseltä lupa tuoda 
kavereita yhteiseen huonee-
seen.

2 § Osoita kunnioitusta 
ja käyttäydy asiallisesti 
toisia kohtaan. Anna kaikil-
le asumis- ja opiskelurauha. 
Syrjintää, kiusaamista ja sek-
suaalista häirintää ei sallita.

3 § Ulko-ovet ovat lukossa 
klo 23.00 - 6.30. Iltaisin 
tulee olla paikalla klo 22.00. 
Asuntola-alueella on 
tallentava kameravalvonta.

4 § Yöllä nukutaan. 
Anna toisille mahdollisuus 
lepoon. Hiljaisuusaika on 
klo 22.00 - 07.00. Koskee 
myös yhteisiä tiloja ja piha-
alueita. 

5 § Kysy lupa omien kalus-
teiden ja sähkölaitteiden 
tuomiseen asuntola- ja 
vapaa-aikaohjaajalta.

6 § Asuntola on savuton ja 
päihteetön. Asuntolaan ei 
saa tuoda mm. päihteitä, pa-
noksia, teräaseita, räjähdysai-
neita, liuottimia, polttoaineita 
ja lemmikkieläimiä.   

7 § Avotulen teko, kynt-
tilöiden ja suitsukkeiden 
poltto kielletty. Pese pyykit 
pesutuvassa ja kuivata ne 
pyykinkuivaustilassa. Astiat 
pestään keittiössä.

8 § Lajittele jätteet. 
Tyhjennä joka viikko roskakori 
ulkona oleviin jäteastioihin.

9 § Pysäköi oikein.
Pysäköi polkupyörät ja ajo-
neuvot merkityille paikoille. 

10 § Käsittele asuntolan 
omaisuutta huolella ja 
siivoa huoneesi joka viikko. 
Huolehdi vuorolistan mukaiset 
tehtävät. 

11 § Viikonloppuasuminen
Kysy lupa asuntola- ja va-
paa-aikaohjaajalta viimeistään 
torstaihin klo 20.00 men-
nessä. Avaimet toimivat vain 
luvan saaneilla viikonloppui-
sin. 

12 § Vakuutukset
Koulutuskuntayhtymä vastaa 
asuntolassa asuvien henki-
lövakuutuksesta ohjatun ja 
valvotun toiminnan aikana. 

ASUNTOLA-ASUMISEN 
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT:

112
HÄTÄNUMERO

FIKSUSTI KIMPASSA
ASUNTOLA-ASUMISEN PELISÄÄNNÖT

redu.fi

?

ASUNTOLA- JA VA-
PAA-AIKAOHJAAJAN 
PUHELINNUMERO

020 798 4086

ASUNTOLAN OSOITE:

REDU, Jänkätien 
toimintayksikkö  

Väinämöisentie 48 
96300 Rovaniemi



1 § The dormitory is home 
to vocational education 
students. Visiting hours are 
from 16.00 to 21.00. It is 
polite to ask your roommate 
for permission to bring your 
friends into the common 
room.

2 § Show respect and 
behave properly towards 
others. Student housing 
should be safe and peaceful 
for everyone. Discrimination, 
bullying and sexual 
harassment are not allowed.

3 § The outer doors are 
locked from 21.30 to 
06.00.

4 § Night is for sleeping. 
Give others a chance to rest. 
The dormitory must be quiet 
from 22.00 to 07.00. Quiet 
time also applies to common 
and yard areas.

5 § Ask the dormitory 
and leisure supervisor’s 
permission to bring 
your own furniture and 
electrical equipment into 
the dormitory.

6 § The dormitory is a smo-
ke-free and alcohol-free 
zone. It is also not allowed 
to bring in items such as 
intoxicants, charges, cutting 
weapons, explosives, solvents, 
fuels or pets.

7 § Open fires, candles 
and incense burning are 
forbidden. 

8 § Sort waste. 
Empty the trash every week 
into the outdoor waste con-
tainers.

9 § Park correctly. 
Bicycles and vehicles should 
only be parked in the places 
designed or reserved for 
them.

10 § Handle dormitory 
property carefully and clean 
your room every week. Do 
your duties according to the list. 
Clothes may only be washed 
in the laundry room and dried 
in the drying room. Only wash 
dishes in the kitchen.

11 § Weekend living. 
Check-out time on Fridays 
by 12 am.

12 § Insurance. 
The Rovaniemi Municipal 
Federation of Education is 
responsible for the personal 
insurance of dormitory 
residents during controlled 
and supervised activities.

DORMITORY 
RULES:

112
EMERGENCY
NUMBER

LIVING WELL TOGETHER
DORMITORY RULES

redu.fi

?

DORMITORY’S 
ADDRESS:

Santasport Lapin 
Urheiluopisto 

Hiihtomajantie 2 
96400 Rovaniemi

RECEPTION PHONE 
NUMBER:

020 798 4202



1 § The dormitory is home 
to vocational education 
students. Visiting hours are 
from 16.00 to 21.00. It is 
polite to ask your roommate 
for permission to bring your 
friends into the common 
room.

2 § Show respect and 
behave properly towards 
others. Student housing 
should be safe and peaceful 
for everyone. Discrimination, 
bullying and sexual 
harassment are not allowed.

3 § The outer doors 
are always locked. The 
dormitory grounds have 
surveillance cameras that 
record.

4 § Night is for sleeping. 
Give others a chance to rest. 
The dormitory must be quiet 
from 22.00 to 07.00. Quiet 
time also applies to common 
and yard areas.

5 § Ask the dormitory 
and leisure supervisor’s 
permission to bring 
your own furniture and 
electrical equipment into 
the dormitory.

6 § The dormitory is a smo-
ke-free and alcohol-free 
zone. It is also not allowed 
to bring in items such as 
intoxicants, charges, cutting 
weapons, explosives, solvents, 
fuels or pets.

7 § Open fires, candles 
and incense burning are 
forbidden. 

8 § Sort waste. 
Empty the trash every week 
into the outdoor waste con-
tainers.

9 § Park correctly. 
Bicycles and vehicles should 
only be parked in the places 
designed or reserved for 
them.

10 § Handle dormitory 
property carefully and clean 
your room every week. Do 
your duties according to the list. 
Clothes may only be washed 
in the laundry room and dried 
in the drying room. Only wash 
dishes in the kitchen.

11 § Weekend living 
requires permission from 
the dormitory and leisure 
supervisor no later than 
20.00 on Thursday. 
The keys will work on the 
weekends only for students 
who have permission to stay.

12 § Insurance. 
The Rovaniemi Municipal 
Federation of Education is 
responsible for the personal 
insurance of dormitory 
residents during controlled 
and supervised activities.

DORMITORY 
RULES:

112
EMERGENCY
NUMBER

LIVING WELL TOGETHER
DORMITORY RULES

redu.fi

?

DORMITORY AND 
LEISURE SUPERVISOR’S 
TELEPHONE NUMBER: 

040 357 3107

DORMITORY’S 
ADDRESS:

REDU, Kemijärven 
toimintayksikkö 

Seminaarinkatu 9 
98120 Kemijärvi 



1 § The dormitory is home 
to vocational education 
students. Visiting hours are 
from 16.00 to 21.00. It is 
polite to ask your roommate 
for permission to bring your 
friends into the common 
room.

2 § Show respect and 
behave properly towards 
others. Student housing 
should be safe and peaceful 
for everyone. Discrimination, 
bullying and sexual 
harassment are not allowed.

3 § The outer doors are 
locked from 23.00 to 
06.30. Students must be 
inside the dormitory no later 
than 22.00. The dormitory 
grounds have surveillance 
cameras that record.

4 § Night is for sleeping. 
Give others a chance to rest. 
The dormitory must be quiet 
from 22.00 to 07.00. Quiet 
time also applies to common 
and yard areas.

5 § Ask the dormitory 
and leisure supervisor’s 
permission to bring 
your own furniture and 
electrical equipment into 
the dormitory.

6 § The dormitory is a smo-
ke-free and alcohol-free 
zone. It is also not allowed 
to bring in items such as 
intoxicants, charges, cutting 
weapons, explosives, solvents, 
fuels or pets.

7 § Open fires, candles 
and incense burning are 
forbidden. 

8 § Sort waste. 
Empty the trash every week 
into the outdoor waste con-
tainers.

9 § Park correctly. 
Bicycles and vehicles should 
only be parked in the places 
designed or reserved for 
them.

10 § Handle dormitory 
property carefully and clean 
your room every week. Do 
your duties according to the list. 
Clothes may only be washed 
in the laundry room and dried 
in the drying room. Only wash 
dishes in the kitchen.

11 § Weekend living 
requires permission from 
the dormitory and leisure 
supervisor no later than 
20.00 on Thursday. 
The keys will work on the 
weekends only for students 
who have permission to stay.

12 § Insurance. 
The Rovaniemi Municipal 
Federation of Education is 
responsible for the personal 
insurance of dormitory 
residents during controlled 
and supervised activities.

DORMITORY 
RULES:

112
EMERGENCY
NUMBER

LIVING WELL TOGETHER
DORMITORY RULES

redu.fi

?

DORMITORY AND 
LEISURE SUPERVISOR’S 
TELEPHONE NUMBER: 

040 868 4156

DORMITORY’S 
ADDRESS:

REDU, Sodankylän 
toimintayksikkö 

Kaarrostie 17 
99600 Sodankylä 



1 § The dormitory is home 
to vocational education 
students. Visiting hours are 
from 16.00 to 20.00. It is 
polite to ask your roommate 
for permission to bring your 
friends into the common 
room.

2 § Show respect and 
behave properly towards 
others. Student housing 
should be safe and peaceful 
for everyone. Discrimination, 
bullying and sexual 
harassment are not allowed.

3 § The outer doors are 
locked from 21.00 to 
07.00. Students must be 
inside the dormitory no later 
than 22.00. The dormitory 
grounds have surveillance 
cameras that record.

4 § Night is for sleeping. 
Give others a chance to rest. 
The dormitory must be quiet 
from 22.00 to 07.00. Quiet 
time also applies to common 
and yard areas.

5 § Ask the dormitory 
and leisure supervisor’s 
permission to bring 
your own furniture and 
electrical equipment into 
the dormitory.

6 § The dormitory is a smo-
ke-free and alcohol-free 
zone. It is also not allowed 
to bring in items such as 
intoxicants, charges, cutting 
weapons, explosives, solvents, 
fuels or pets.

7 § Open fires, candles 
and incense burning are 
forbidden. 

8 § Sort waste. 
Empty the trash every week 
into the outdoor waste con-
tainers.

9 § Park correctly. 
Bicycles and vehicles should 
only be parked in the places 
designed or reserved for 
them.

10 § Handle dormitory 
property carefully and clean 
your room every week. Do 
your duties according to the list. 
Clothes may only be washed 
in the laundry room and dried 
in the drying room. Only wash 
dishes in the kitchen.

11 § Weekend living is not 
allowed.

12 § Insurance. 
The Rovaniemi Municipal 
Federation of Education is 
responsible for the personal 
insurance of dormitory 
residents during controlled 
and supervised activities.

DORMITORY 
RULES:

112
EMERGENCY
NUMBER

LIVING WELL TOGETHER
DORMITORY RULES

redu.fi

?

DORMITORY AND 
LEISURE SUPERVISOR’S 
TELEPHONE NUMBER: 

0400 342 017

DORMITORY’S 
ADDRESS:

REDU, Sodankylän 
toimintayksikkö 

Telma asuntola: 
Kaarrostie 17 K 5-6 
99600 Sodankylä



1 § The dormitory is home 
to vocational education 
students. Visiting hours are 
from 16.00 to 21.00. It is 
polite to ask your roommate 
for permission to bring your 
friends into the common 
room.

2 § Show respect and 
behave properly towards 
others. Student housing 
should be safe and peaceful 
for everyone. Discrimination, 
bullying and sexual 
harassment are not allowed.

3 § The outer doors are 
always locked. Students 
must be inside the dormitory 
no later than 22.00. The 
dormitory grounds have 
surveillance cameras that 
record.

4 § Night is for sleeping. 
Give others a chance to rest. 
The dormitory must be quiet 
from 22.00 to 07.00. Quiet 
time also applies to common 
and yard areas.

5 § Ask the dormitory 
and leisure supervisor’s 
permission to bring 
your own furniture and 
electrical equipment into 
the dormitory.

6 § The dormitory is a smo-
ke-free and alcohol-free 
zone. It is also not allowed 
to bring in items such as 
intoxicants, charges, cutting 
weapons, explosives, solvents, 
fuels or pets.

7 § Open fires, candles 
and incense burning are 
forbidden. 

8 § Sort waste. 
Empty the trash every week 
into the outdoor waste con-
tainers.

9 § Park correctly. 
Bicycles and vehicles should 
only be parked in the places 
designed or reserved for 
them.

10 § Handle dormitory 
property carefully and clean 
your room every week. Do 
your duties according to the list. 
Clothes may only be washed 
in the laundry room and dried 
in the drying room. Only wash 
dishes in the kitchen.

11 § Weekend living 
requires permission from 
the dormitory and leisure 
supervisor no later than 
20.00 on Thursday. 
The keys will work on the 
weekends only for students 
who have permission to stay.

12 § Insurance. 
The Rovaniemi Municipal 
Federation of Education is 
responsible for the personal 
insurance of dormitory 
residents during controlled 
and supervised activities.

DORMITORY 
RULES:

112
EMERGENCY
NUMBER

LIVING WELL TOGETHER
DORMITORY RULES

redu.fi

?

DORMITORY AND 
LEISURE SUPERVISOR’S 
TELEPHONE NUMBER: 

040 763 2156 

DORMITORY’S 
ADDRESS:

REDU, Kittilän 
toimintayksikkö

Valtatie 84 
99100 Kittilä



1 § The dormitory is home 
to vocational education 
students. Visiting hours are 
from 16.00 to 21.00. It is 
polite to ask your roommate 
for permission to bring your 
friends into the common 
room.

2 § Show respect and 
behave properly towards 
others. Student housing 
should be safe and peaceful 
for everyone. Discrimination, 
bullying and sexual 
harassment are not allowed.

3 § The outer doors are 
locked from 23.00 to 
06.30. Students must be 
inside the dormitory no later 
than 22.00. The dormitory 
grounds have surveillance 
cameras that record.

4 § Night is for sleeping. 
Give others a chance to rest. 
The dormitory must be quiet 
from 22.00 to 07.00. Quiet 
time also applies to common 
and yard areas.

5 § Ask the dormitory 
and leisure supervisor’s 
permission to bring 
your own furniture and 
electrical equipment into 
the dormitory.

6 § The dormitory is a smo-
ke-free and alcohol-free 
zone. It is also not allowed 
to bring in items such as 
intoxicants, charges, cutting 
weapons, explosives, solvents, 
fuels or pets.

7 § Open fires, candles 
and incense burning are 
forbidden. 

8 § Sort waste. 
Empty the trash every week 
into the outdoor waste con-
tainers.

9 § Park correctly. 
Bicycles and vehicles should 
only be parked in the places 
designed or reserved for 
them.

10 § Handle dormitory 
property carefully and clean 
your room every week. Do 
your duties according to the list. 
Clothes may only be washed 
in the laundry room and dried 
in the drying room. Only wash 
dishes in the kitchen.

11 § Weekend living 
requires permission from 
the dormitory and leisure 
supervisor no later than 
20.00 on Thursday. 
The keys will work on the 
weekends only for students 
who have permission to stay.

12 § Insurance. 
The Rovaniemi Municipal 
Federation of Education is 
responsible for the personal 
insurance of dormitory 
residents during controlled 
and supervised activities.

DORMITORY 
RULES:

112
EMERGENCY
NUMBER

LIVING WELL TOGETHER
DORMITORY RULES

redu.fi

?

DORMITORY AND 
LEISURE SUPERVISOR’S 
TELEPHONE NUMBER: 

020 798 4076

DORMITORY’S 
ADDRESS:

REDU, Jokiväylän 
toimintayksikkö 

Pajakorva 1  
96300 Rovaniemi 



1 § The dormitory is home 
to vocational education 
students. Visiting hours are 
from 16.00 to 21.00. It is 
polite to ask your roommate 
for permission to bring your 
friends into the common 
room.

2 § Show respect and 
behave properly towards 
others. Student housing 
should be safe and peaceful 
for everyone. Discrimination, 
bullying and sexual 
harassment are not allowed.

3 § The outer doors are 
locked from 23.00 to 
06.30. Students must be 
inside the dormitory no later 
than 22.00. The dormitory 
grounds have surveillance 
cameras that record.

4 § Night is for sleeping. 
Give others a chance to rest. 
The dormitory must be quiet 
from 22.00 to 07.00. Quiet 
time also applies to common 
and yard areas.

5 § Ask the dormitory 
and leisure supervisor’s 
permission to bring 
your own furniture and 
electrical equipment into 
the dormitory.

6 § The dormitory is a smo-
ke-free and alcohol-free 
zone. It is also not allowed 
to bring in items such as 
intoxicants, charges, cutting 
weapons, explosives, solvents, 
fuels or pets.

7 § Open fires, candles 
and incense burning are 
forbidden. 

8 § Sort waste. 
Empty the trash every week 
into the outdoor waste con-
tainers.

9 § Park correctly. 
Bicycles and vehicles should 
only be parked in the places 
designed or reserved for 
them.

10 § Handle dormitory 
property carefully and clean 
your room every week. Do 
your duties according to the list. 
Clothes may only be washed 
in the laundry room and dried 
in the drying room. Only wash 
dishes in the kitchen.

11 § Weekend living 
requires permission from 
the dormitory and leisure 
supervisor no later than 
20.00 on Thursday. 
The keys will work on the 
weekends only for students 
who have permission to stay.

12 § Insurance. 
The Rovaniemi Municipal 
Federation of Education is 
responsible for the personal 
insurance of dormitory 
residents during controlled 
and supervised activities.

DORMITORY 
RULES:

112
EMERGENCY
NUMBER

LIVING WELL TOGETHER
DORMITORY RULES

redu.fi

?

DORMITORY AND 
LEISURE SUPERVISOR’S 
TELEPHONE NUMBER: 

020 798 4086  

DORMITORY’S 
ADDRESS:

REDU, Jänkätien 
toimintayksikkö 

Perähuhdantie 2 
96300 Rovaniemi 



1 § The dormitory is home 
to vocational education 
students. Visiting hours are 
from 16.00 to 21.00. It is 
polite to ask your roommate 
for permission to bring your 
friends into the common 
room.

2 § Show respect and 
behave properly towards 
others. Student housing 
should be safe and peaceful 
for everyone. Discrimination, 
bullying and sexual 
harassment are not allowed.

3 § The outer doors are 
locked from 23.00 to 
06.30. Students must be 
inside the dormitory no later 
than 22.00. The dormitory 
grounds have surveillance 
cameras that record.

4 § Night is for sleeping. 
Give others a chance to rest. 
The dormitory must be quiet 
from 22.00 to 07.00. Quiet 
time also applies to common 
and yard areas.

5 § Ask the dormitory 
and leisure supervisor’s 
permission to bring 
your own furniture and 
electrical equipment into 
the dormitory.

6 § The dormitory is a smo-
ke-free and alcohol-free 
zone. It is also not allowed 
to bring in items such as 
intoxicants, charges, cutting 
weapons, explosives, solvents, 
fuels or pets.

7 § Open fires, candles 
and incense burning are 
forbidden. 

8 § Sort waste. 
Empty the trash every week 
into the outdoor waste con-
tainers.

9 § Park correctly. 
Bicycles and vehicles should 
only be parked in the places 
designed or reserved for 
them.

10 § Handle dormitory 
property carefully and clean 
your room every week. Do 
your duties according to the list. 
Clothes may only be washed 
in the laundry room and dried 
in the drying room. Only wash 
dishes in the kitchen.

11 § Weekend living 
requires permission from 
the dormitory and leisure 
supervisor no later than 
20.00 on Thursday. 
The keys will work on the 
weekends only for students 
who have permission to stay.

12 § Insurance. 
The Rovaniemi Municipal 
Federation of Education is 
responsible for the personal 
insurance of dormitory 
residents during controlled 
and supervised activities.

DORMITORY 
RULES:

112
EMERGENCY
NUMBER

LIVING WELL TOGETHER
DORMITORY RULES

redu.fi

?

DORMITORY AND 
LEISURE SUPERVISOR’S 
TELEPHONE NUMBER: 

020 798 4086

DORMITORY’S 
ADDRESS:

REDU, Jänkätien 
toimintayksikkö  

Väinämöisentie 48 
96300 Rovaniemi


