Hyvä ja rento
Näin kuvailee opiskelija Paavo Kettunen asuinpaikkaansa,
Heränneiden ylioppilaskotia. Sama ”Körttis” on myös Aino Laaksosen koti.

P

aavo, 23, aloitti bio- ja
ympäristötieteiden opiskelijana Helsingissä pari
vuotta sitten. Hän kertoo
lähteneensä kotoaan
Mäntyharjulta ”Körttikoti edellä opiskelemaan”.
Tähän myönteiseen kuvaan vaikutti se, että hänen isänsä ja veljensä
olivat asuneet Körttikodilla. Osansa
saattoi olla myös hauskalla muistolla
hänen ensikäynnistään Alatorpassa.
- Vierailin veljeni luona 10-vuotiaana ja katselin katossa olevia
kurkkuviipaleita, jotka oli saatu sinne
läiskittyä juustohöylää katapulttina
käyttäen. Ajattelin vaan, että vau!
Hyvä tunne paikasta vahvistui
Paavon muuttaessa Körttikodille, ja
lämmin vastaanotto auttoi kotiutumisessa.
Uudet asukkaat asuvat aluksi
kahden hengen huoneissa ja siirtyvät
sitten myöhemmin yksiöihin. Oman
arjen sovittaminen toisen kanssa on
välillä hankalaa, mutta kämppiselämä
voi myös lähentää ihmisiä.
Paavo arvostaa Körttiksen yhteisöllisyyttä.
- Soittipa pianoa Alatalossa, pesi
pyykkiä Ylätalossa tai laittoi ruokaa
Torpilla, niin melkein aina löytyy
joku, jonka kanssa voi heittää läpät.
- Körttiksen rikkaus on siinä, että
voi tutustua uusiin ihmisiin. Täällä
luodaan elämää kantavia ihmissuhteita.

Körttikodin kautta Paavo kertoo
löytäneensä itselleen mieluisan harrastuksen.
- Ylätorpparit houkuttelivat minut
Herännäisnuorten kuoroon mukaan
ja siitä on tullut minulle hyvin tärkeä.
Paavo tuo esiin vielä yhden merkityksellisen asian: Körttikodin uskonnolliseen viitekehykseen kuuluu, että
siellä ei ketään painosteta.
TÄÄLLÄ EI TARVITSE OLLA YKSIN
Aino Laaksonen, 20, kuuli Körttikodista ensimmäisen kerran Aholansaaren riparillaan.
Hän muutti viime syksynä Ratakadun puolella sijaitsevaan Ylätaloon.
- Kämppäkaverini Liisa oli tuonut
huoneeseemme jo tavaroitaan, mutta
näin hänet ensimmäisen kerran vasta
seuraavana päivänä. Kun huomasin,
että hänellä oli tavaroidensa seassa samanlainen sisustustyyny kuin
minulla, ajattelin, että pakko meidän
on tulla hyvin toimeen. Ja niin siinä
kävikin! Aino muistelee.
Ennen muuttoaan hän oli miettinyt
sopeutumistaan uuteen ympäristöön.
- Pelottavalta tuntui se, jos joudun
olemaan yksin, mutta pelkoni osoittautui turhaksi.
Hip hop -tanssia harrastava Aino
on löytänyt Helsingistä hyvät harjoittelupaikat, ja hän tekee myös opettajan sijaisuuksia ala-asteilla.
Aino tykkää Körttikodin ilmapiiristä
ja vertaa asumismuotoa kommuuniin.
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Körttiksen rikkaus on
siinä, että voi tutustua
uusiin ihmisiin. Täällä
luodaan elämää kantavia ihmissuhteita.
Ylätalossa asuvat 11 ylätalotarta
järjestävät omia tapaamisiaan ja
juhlia. Iltaisin kaikilla asukkailla on
mahdollisuus kokoontua Alataloon
iltapalalle. Muita yhteisiä tapahtumia
ovat seurojen lisäksi mm. Helsingissä
sijaitsevien ylioppilaskotien yhteiset
tanssiaiset.
KODISTA PIDETÄÄN HUOLTA
Paavo on kodin apuisäntä. Tehtäviin
kuuluu toimia linkkinä asukkaiden ja
kodin isännän Antti Rintalan välillä.
Työlista on pitkä: tukkeutuneet viemärit, palovaroitinten tarkistukset,
kodin huolto- ja korjaustyöt, kodin
asioiden tiedottaminen ja uusien
asukkaiden opastus.
- Tykkään tehdä käsillä hommia ja
laittaa kodin asioita kuntoon. Samalla
voin palvella kodin asukkaita.
Parhaillaan hän suunnittelee
ruokasalin tuolinjalkojen suojaamista
huopatarroilla, koska salin parketti
on juuri hiottu. Paavo aikoo kutsua
asukkaita talkoisiin.
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Kodin some-vastaavana Aino Laaksonen päivittää
ylätalottarien Instagram-tiliä (Ylatalottaret).
Paavo Kettunen toimii Körttikodin apuisäntänä.
Hän tykkää tehdä käsillään hommia ja laittaa kodin
asioita kuntoon.

- Työ sujuu joutuisammin, kun on
kavereita auttamassa. Talkoilla me
pestään ikkunatkin.
Aino on kerännyt ylätalottarien
korjaustoiveita, joita hän haluaisi
viedä eteenpäin.
- Ylätalon suihkutilassa pitäisi
tehdä pintaremonttia ja keittiössä
voisi päivittää hellan, uunin ja ilmas-

toinnin. Niin ja joidenkin huoneiden
ikkunoita ei saa auki.
Mitä näihin toiveisiin vastaa kodin
isäntä Antti Rintala?
- Körttikodeilla (Helsinki, Oulu,
Kuopio, Joensuu) asuu tällä hetkellä
yhteensä 34 asukasta. Yhteisöllisessä
asumismuodossa kotien yhteiset tilat
ovat kovalla käytöllä. Yleisiä ja yhteisiä

tiloja ja niiden kalusteita huolletaan
ja peruskorjataan tasaisin väliajoin.
Muutama vuosi sitten peruskorjattiin
Helsingin kodin Ylätalo ja tänä vuonna
uudet pinnat ovat saaneet Alatalon
juhlasali ja kirjastohuone. Ensi vuonna
remontoidaan Kuopion körttikodin
yleisiä tiloja. Pyrimme siihen, että rikkimenneitä kodinkoneita ja kalusteita
huolletaan ja uusitaan sitä mukaa, kun
vanhoja hajoaa.
Johanna Sointula

Lue lisää: www.h-y.fi/toimintaa/
opiskelijat/ylioppilaskodit
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