OHJE MAJOITTUJALLE NIVALAN LUKIOLLA
Tervetuloa Herättäjäjuhlille Nivalaan!
KOULUN MAJOITUSTILAT

-

Vastaanotto sijaitsee lukion pääaulassa, ulko-oven läheisyydessä.

-

Kulku pääoven kautta, muita ovia ei saa käyttää.

-

Majoitusvalvojat päivystävät koululla ympäri vuorokauden.

-

Majoitusluokkia ja -tiloja on kahdessa kerroksessa.

-

Nais- ja miesluokat, ei sekamajoitusta

ASUMINEN KOULULLA

-

Majoitusluokan numeron saa ilmoittautuessa aulassa. Ilmoittautumisen yhteydessä
saa majoitusrannekkeen. Maksu on muilta kuin talkoolaisilta 10 e/2vrk ja
säilölokeron avain tarvitseville 2e . Avaimen hukkaamisesta peritään 20 euron
maksu.

-

HUOM! Majoitusluokkaa ei saa vaihtaa ilmoittamatta (turvallisuusasia).

-

Patjoja on luokissa majoittujia vastaava määrä eli 1 patja/majoittuja.

-

Ulkokengät jätetään siististi luokan ovensuuhun.

-

Suihkutilat sijaitsevat liikuntasalin pukuhuoneissa (tyttöjen ja poikien pukuhuoneet).
Suihkuja voivat käyttää myös karavaanarit.

-

WC-tiloja löytyy kaikista kerroksista

-

Majoittujat vastaavat oman luokkansa siisteydestä juhlien ajan ja siitä, että luokka
jää juhlien jälkeen samaan kuntoon kuin se oli tullessa.

-

HUOM! Majoitustiloissa eivät saa liikkua muut kuin siellä majoittuvat henkilöt, joilla
on merkkinä majoitusranneke.

-

Juhlien jälkeen jokainen majoittuja vie oman patjansa patjojen keräyspisteeseen
pääaulaan.

-

Majoitustoimistosta saa ostaa uintilippuja Uikkoon alennettuun hintaan 4e.

OHJE MAJOITTUJALLE NIVALAN LUKIOLLA

TURVALLISUUS JA HÄTÄTILANTEET

-

Luokkien seinillä on pelastus- ja poistumisohjeet.

-

Luokissa ja käytävillä on palovaroittimet ja jokaisesta kerroksesta löytyy
alkusammutusvälineet

-

"Pääsy kielletty" -alueet on merkattu köysin ja kyltein.

-

Palo-ovet (merkattu erikseen) on pidettävä suljettuina.

-

Koulun käytävillä ei saa säilyttää vaatteita, laukkuja tai muuta tavaraa
(poikkeuksena ulkokengät).

-

Koulun tiloissa tai alueella ei saa tupakoida.

-

Nuorisomajoitus on päihteetön. Päihteettömyyttä valvotaan puhalluskokein.

-

Puhalluksesta kieltäytyminen johtaa majoituspaikan menetykseen. Alaikäisten
päihteidenkäyttö on lastensuojeluasia, ja tarvittaessa asia siirtyy jatkokäsittelyyn
viranomaisille.

-

Kokoontumispaikka tulipalon sattuessa on Lukion piha-alue.

-

Numeroon 112 soitetaan ainoastaan hätätapauksissa eli SAIRASTAPAUS,
POLIISIASIA, TULIPALO TMS.

MAJOITUSTA KOSKEVAT KYSYMYKSET JA YHTEYDENOTOT:

o Herättäjä-Yhdistyksen nuorisotyöntekijät Riikka Korolainen 046-8128097 ja
Juho Leskelä 040-7634658 auttavat ongelmatilanteissa.
o Nuorisomajoitusvastaavat: Anne Korkiakoski 044-557 2350 ja Leo Jaakola
040-7428863 antavat ohjeita käytännön asioissa.

