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TERVETULOA PELASTUSOPISTON KURSSIHOTELLIIN

KURSSIHOTELLINTOIMINTAOHJEET

KULUNVALVONTA

Hotellin asukkaille annetaan 2 kpl huonekohtaisia avainkortteja. Pidä molem-
mat avaimet mukanasi äläkä säilytä niitä puhelimen tai magneetin lähellä.
Avainkortteja ja huonetta ei saa luovuttaa kenenkään toisen henkilön käyttöön.
Jos avainkortti katoaa, uuden kortin saa opintotoimistosta ma-to klo 8.00-
15.00 sekä pe klo 8.00-14.00, tai opiston aulavartijalta ma-pe klo 7.30-16.30.
Arkisin klo 16.30 jälkeen ja viikonloppuisin oven avaa Seeuritas Oy, hälytyskes-
kuksen puh. 020 491 2690. Numerot ovat nähtävillä myös sisäänkäyntiporteilla
ja kurssihotellin ovessa. Securitaksen avatessa oven asiakas maksaa avauksesta
aiheutuvat kustannukset itse voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

HUONEEN VASTAANOTIAMINEN JA LUOVUTUS, VÖRAUHA

Huoneeseen pääsee avainkortilla Hulkontien puolelta pääsisäänkäyntiovesta.
Huoneeseen on mahdollista jättää tavarat klo 12 alkaen. Huone on siivottu vii-
meistään klo 14.00. Huone on luovutettava klo 10.00 mennessä. Avainkortti pa-
lautetaan ensisijaisesti A-rakennuksessa sijaitsevaan opintotoimistoon tai info-
pisteeseen. Avaimen voi jättää myös hotellissa olevaan avainkaappiin.

Jotta kaikille suotaisiin häiriötön yölepo, kurssihotellissa on hiljaisuus klo 22 -
06 välisenä aikana, tällöin vain hotelliin kirjautuneet henkilöt saavat oleskella
hotellihuoneissa.

PVSÄKÖINTI

Autot pysäköidään opiston pihalle pysäköintialueelle (P1). Pysäköintipaikkoja
on noin 50. Emme voi taata kaikille pysäköintipaikkaa opiston alueelta. Pysä-
köintilupalapun saa A-rakennuksen infopisteestä. Opiston pysäköintialueita
valvovat Kuopion kaupungin pysäköinninvalvojat.

SAUNA HOTELLINASUKKAILLE

Naisten sauna 1. kerros, ke 17.00-20.00

Miesten sauna 2. kerros, ma-to 17.00-20.00

Pyyhe on otettava mukaan huoneesta.

PESUTUPAHOTELLINASUKKAILLE

Pesutupa sijaitsee autojen pysäköintikerroksessa. Pesutuvan varustuksiin kuu-
luvat pesukone, kuivausrumpu ja silitysvälineet.
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KEITIIÖiDEN VARUSTEET

Kurssihotellissa on molemmissa kerroksissa kolme keittiötä, jotka on tarkoitet-
tu hotellivieraiden yhteiseen käyttöön. Keittiöissä ovat kahvinkeitin, vedenkei-
tin, leivänpaahdin, mikroaaltouuni, jääkaappi, liesitaso, astianpesukone ja asti-
oita. Jokaisen käyttäjän on pestävä omat astiat ja laitettava ne käytön jälkeen
niille varatuiIIe paikoille. Jos astioita tai laitteita rikkoutuu, siitä on ilmoitettava
henkilökohtaisesti A-rakennuksessa sijaitsevaan opintotoimistoon. ISS Palvelut
Oy:n henkilökunta tarkastaa yhteiset tilat päivittäin.

TUPAKOINTI

Tupakointi on kielletty kurssihotellin kaikissa sisätiloissa ja sisäänkäynnin välit-
tömässä läheisyydessä. Tupakointi on sallittu ainoastaan 1. kerroksen saunati-
lojen viereisen takaoven edustalla. Mikäli huoneessa on tupakoitu, siitä peri-
tään ko. henkilöltä kulloinkin voimassa oleva erikoissiivousmaksu.

PAIKALLISLIIKENTEENYHTEYDET

Paikallisliikenteen bussit 20 ja 23 liikennöivät keskustan ja Petosen (opiston) vä-
lillä. Kaupunkiin mentäessä lähimmät pysäkit sijaitsevat hotellin edessä ja Pyö-
rönkaarella hieman ravintola Cantina Casagranden jälkeen. Bussit lähtevät kau-
pungista torin lähtöpysäkeiltä ja lähin poistumispysäkki on hotellin edessä. Bus-
siaikatauluja on saatavilla opintotoimistosta ja aulavartijalta.

HUOMIOITAVAA

Kurssihotellin ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee Pohjois-Savon pelastuslai-
toksen Petosen toimipiste. Pelastuslaitoksen henkilökunta lähtee hälytyksen
tullessa liikkeelle hotellin tiloista. Opiston alueella liikkuvien tulee huomioida
hälytysajoneuvojen liikkuminen.

YHDYSHENKllÖITÄ

Siivous, ISSPalvelut Oy
puh. 050 5959 206 (arkisin klo 6.00-13.00) ja puh. 040512 8577 (klo 13.00 jäl-
keen ja viikonloppuisin)

Kiinteistönhoito, ISSPalvelut Oy
puh. 050375 0682 (arkisin klo 7.00-15.00) ja puh. 0200 155 00 (klo 15.00 jäl-
keen ja viikonloppuisin)

Vartiointiliike, Seeuritas Oy
puh. 020491 2690 (24 h/vrk)

Pelastusopiston vartija/Securitas Oy
puh. 0504563315 (ma-pe klo 7.30-16.30)
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RAVINTOLATULIKUKKO

Ravintola Tulikukko sijaitsee A-rakennuksen 1. kerroksessa. Ravintolan palvelu-
ajat:

ma 7.45-17.30

ti -to 7.00-17.00

pe 7.00-14.30

Aamupala on tarjolla klo 7.00 - 8.30 (paitsi ma klo 7.45-9.00) ja lounas klo
11.00 - 13.00. Aamiainen on ns. oppilaitosaamiainen (sis. leipää, leikkeleitä,
tuoretta kasvista, puuroa, tuoremehua, kahvia ja teetä).

OPINTOTOIMISTO JA AULAVARTIJA

Opintotoimisto ja aulavartijan työpiste sijaitsevat A-rakennuksen 1. kerrokses-
sa.


