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Kylässä asuu tyytyväinen ihminen 

Kortepohjan ylioppilaskylästä pois muut-
taessa todellisuus näyttää karut kasvonsa 
ja voi säikäyttää. Sähkösopimus? Vesimak-
su? Taloyhtiön pesutuvan käyttö maksaa 
neljä euroa tunnilta? Ei tällaista ollut Kor-
tepohjassa.

Eikä kotiin tarvinnut ostaa mitään ruokaa, 
kun kaikki ateriat voi nauttia Rentukassa.

Oikeastaan kaiken muunkin voi tehdä 
Rentukassa. Yhteiset tilat vilisevät käyttä-
jiä kaikkina viikonpäivinä. Kuntosali on 
kaupungin uusin, ja asukkaat voivat vai-
kuttaa sen laitevalintoihin asukastoimi-
kunnan kautta.

Hyvästä asumisesta Kortepohjassa on 
paljon muutakin kerrottavaa. Aika monet 
muuttavat tänne tullessaan ensimmäis-
tä kertaa pois kotoa. Siirtymä uuteen elä-
mään käy rennosti, kun vuokraan sisältyy 
kaikki elämän kannalta oleelliset asiat: 
sähkö, vesi, seinästä tuleva netti, pesutu-
pien käyttö ja perustasoinen kotivakuutus. 

Asumisen arkea Kortepohjassa värittä-
vät kaapelipakettiin sisältyvät 35 TV-ka-
navaa, yliopistoverkon kylkiäisenä tule-
va ammattitason MOT-sanakirjapalvelu 
sekä muut herkut, ja Rentukan infon lai-

natavarat. Entäs Kortepohjan säännölliset 
harrastusryhmät? Sieltä löytyy kavereita, 
uusia taitoja, kivaa tekemistä, jopa elä-
mänkumppaneita. 

Kortepohjan meininki on jännittävin 
vuokraan sisältyvä asia. Se on asukkaiden 
itsensä aikaansaannosta. Vaikka JYY kään-
tääkin yhteisöllistymisen tehoja täysille 
esimerkiksi yhteisömanagerin asiantunti-
japalveluilla, tarvitaan Kortepohjamielen-
tilan luomiseen myös iso sylillinen aitoa 
asukkaiden osallistumista: hymyjä pihal-
la, moikkauksia käytävissä ja saunavuoron 
vaihtoa talon Facebook-ryhmässä. Niistä 
syntyy jotain, mitä ei rahalla saa.
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30.4. Amazing Race Jyväskylä 

Uskomaton kaupunkisuunnistus koko 
Jyväskylän alueella. Jo kahdettatoista 
kertaa järjestettävä ARJ on opiskelijan 
vapputapahtumien aatelia. Lue lisää:  
https://www.facebook.com/ 
amazingracejkl/ 
- Amazing Race Jyväskylä is a light-
hearted competition for students. 
The much anticipated Amazing Race 
Jyväskylä will be organized this  
spring for the twelfth time!

1.5. Kortepohjan Sauna-appro 

Legendaariseksi muodostunut sauna-kier-
ros Ylioppilaskylän saunoissa.  
Seuraa tiedotusta Asukastoimikunnan 
facebookissa https://www.facebook.com/
sammakot/ 
- Sauna circuit Kortepohja 
Legendary sauna circuit in the Student 
Village. More information in Facebook  
of Kortepohja Tenants’ Council:
https://www.facebook.com/sammakot/

The tenant mag of Kortepohja Student Village is published twice a year. In addition 
to current village topics, there will be a tenant’s story and tips on comfortable living. 
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Loistavat ulkoilumaastot 
alkavat kotiovelta

Teksti/story: Jenni Kirkkomäki 
Kuvat/photos: Anssi Kumpula

Mervi Tulosen, 23, ja Oona Kettusen, 24, yli-
oppilaskylän N-talon seiskakerroksen solu-
kämpän ikkunasta näkyy Laajavuoreen 
päin. Tuo maisema on asukkaiden mie-
leen, sillä liikunta on aina ollut tärkeä osa 
molempien elämää. 

- Olen harrastanut yleisurheilua nelivuo-
tiaasta lähtien, kilpailemisen muutama vuosi 
sitten lopettanut Mervi kertoo. Oona puoles-
taan kilpailee edelleen useammassa lajissa, 
kuten kestävyysjuoksussa, mikä lieneekin 
suurin ero näiden kämppisten välillä. Kuten 
arvata saattaa, sekä Mervi että Oona opiske-
levat Jyväskylän yliopiston Liikunnalla.

- Vain täällä liikunnan opiskelu yliopisto-
tasolla on mahdollista, joten tie toi Jyväsky-
lään vuonna 2013, kertoo Kotkasta kotoisin 
oleva Oona siitä, miten päätyi Keski-Suo-
meen. Samasta syystä Veikkolasta kotoisin 
oleva Mervi muutti Jyväskylään. Samaan 
aikaan opintonsa aloittaneet naiset päätyivät 
kämppiksiksi Kortepohjaan syksyllä 2016.

- Toissa syksynä olin kämppistä vailla. 
Oona, jonka tunsin Liikunnalta, oli samassa 
tilanteessa, joten päätimme etsiä yhteisen 
kämpän. Muutimme Kortepohjaan, koska 
asunto on kohtuuedullinen ja pyöräilymat-

ka kampukselle on lyhyt, Mervi kuvailee.
Ja molemmat ovatkin viihtyneet Kylässä. 

- On loistavaa, että hyvät maastot niin juok-
su- kuin hiihtolenkkeilyyn alkavat suoraan 
kotiovelta, perustelee Oona. Myös tammi-
kuussa auennut uusi Rentukka saa kiitosta: 
nyt kun Rentukasta saa opiskelijahintaista 
ruokaa ja siellä on opiskelutila, ei välttämät-
tä tarvitse lähteä kampukselle päivittäin.

Yhteiselämä N-talon 37,5 neliön asun-
nossa on sujunut mutkitta. – Ei ole tarvin-
nut sopia erikseen sääntöjä, voi sanoa, että 
molemmat ovat hoitaneet oman tonttinsa, 
Mervi kertoo. Kortepohjan lähes 500 asuk-
kaan talokompleksissa, legendaarisessa 
DDR:ssä, on viihdytty reilun 1,5 vuoden 
ajan mainiosti. - Solussa on mahdollista 
saada omaa rauhaa sen verran kuin tarvit-
see, mutta viettää myös ajoittain sosiaalista 
elämää, kuvailee Oona asumismuotoa. 

 - Opintoni ovat siinä pisteessä, että asun 
tällä hetkellä Jyväskylässä vain satunnaises-
ti ja siksi soluasunto on hintatasolta minul-
le erinomainen ratkaisu. Ylioppilaskylän 
asunto on varsin pieni ja vanha aiempiin 
asuntoihini verrattuna, mutta hinta-laatu- 
suhde on hyvä.
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Splendid outdoor area right 
outside your front door

They both have enjoyed living in the Vil-
lage. – It’s great to have access to running 
and skiing paths right outside your front 
door, Oona says. New Rentukka, opened in 
January, deserves some gratitude as well: 
now that Rentukka offers student-priced 
food and has a study space, there’s no need 
to go to campus every day. 

Living together in the 37,5 square meter 
apartment in building N has been easy and 
comfortable. – We didn’t have to make any 
house rules. I think we both have taken 
care of our own part, Mervi says. Girls have 
enjoyed their 1,5 years in the legendary 
house complex DDR, which houses almost 
500 students. – In a shared apartment, you 
have the chance to spend time alone as 
much as you need, but also socialize when 
you feel like it, Oona explains. 

 - My studies are in that point where I’m 
only in Jyväskylä quite irregularly. That’s 
why a shared apartment is economically 
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Edessä häämöttää jo uudet kuviot hyvin 
asukkaitaan palvelleen Kortepohjan jäl-
keen. Gradua parhaillaan tekevällä Mervillä 
on suunnitelmissa muuttaa Turkuun opin-
tojen jälkeen. – Poikaystäväni asuu Turussa 
ja tarkoitus onkin muuttaa sinne, kesänkyn-
nyksellä valmistumista suunnitteleva Mervi 
kertoo. Myös Oona aikoo valmistua tämän 
vuoden aikana ja toivoo pystyvänsä panos-
tamaan jatkossa mahdollisimman pitkään 
kilpaurheiluun. Tulevaisuuden asuinpai-
kan suhteen kaikki on vielä Oonalle avoin-
na. - Mutta Jyväskylä on hyvä vaihtoehto, 
toteaa hän hymyssä suin ja alkaa valmis-
tautumaan päivän hiihtolenkkiään varten, 
koska Laajavuori kutsuu.

ing N, has a view to Laajavuori. Girls enjoy 
the view, because sports have always been  
a major part of their lives. 

- I have been doing athletics since I was 
four years old, tells Mervi, who gave up on 
competitive sports a few years ago. Oona 
is still competing in different sports, for 
instance in long-distance running. That 
might be the biggest difference between 
the roommates. As you can guess, they both 
study sports at the University of Jyväskylä. 

Oona moved from Kotka to Central Fin-
land in 2013. - This is the only place in Fin-
land, where to study sports at the university 
level, she explains. Mervi moved from Veik-
kola to Jyväskylä for the same reason. The 
girls started their studies at the same time 
and became roommates in the fall 2016. 

- I needed a roommate that fall. I knew 
Oona from Liikunta, and she was in the 
same situation, so we decided to look for 
an apartment together. We moved to Korte-
pohja because the apartment was afford-
able and the bike ride to the campus was 
short, Mervi explains.

the best option. The Student Village apart-
ment is quite old and small, compared to 
my previous apartments, but it has a good 
price-quality ratio.

After some good years in Kortepohja, 
new plans are ahead. Mervi, who is current-
ly writing her master’s thesis, is planning to 
move to Turku after graduating. – My boy-
friend lives in Turku and I’m going to move 
there too, says Mervi, who will finish her 
studies before summer. Oona, who will also 
graduate this year, wants to do competi-
tive sports as long as possible. She doesn’t 
yet know where her future home will be. - 
Jyväskylä is an excellent choice, she smiles 
and starts preparing for today’s skiing. Laa-
javuori is calling her.

Mervi Tulonen, 23, and Oona Kettunen, 24 
share an apartment in the Student Village. 
Their home, in the seventh floor of build-

JY VÄSKYL Ä IS 
AN EXCELLENT 

CHOICE TO 
LIVE 

O O N A  V I I H T Y Y  

L A A J AV U O R E N  L A D U I L L A , 
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O O N A N  V I N K I T  

K Ä M P P I S E L Ä M Ä Ä N : 

Ole mukava ja ystävällinen

kämppiksellesi.

Pyri siisteyteen, mutta älä ole 

sen suhteen liian tarkka.

Kunnioita hiljaisuutta yöaikaan.



Teksti/story: Petja Savoila 
Kuvat/photos: Anssi Kumpula 

Kuvitus/Illustration: Juha-Matti Kinnunen

Monille korkeakouluopintojen aloittami-
nen merkitsee myös ensimmäiseen omaan 
asuntoon muuttamista. Se, mitä ei uuden 
jännän äärellä välttämättä tule miettineek-
si on, että nyt elämiseen ja asumiseen liitty-
vät kulut joutuu maksamaan itse.

Kortepohjan ylioppilaskylässä omilleen 
asettumista on haluttu tukea aivan eri-
tyisellä tavalla. Asuntojen vuokra sisältää 
muhkean määrän etuja, jotka melkein mis-
sä tahansa muualla tulisi maksaa itse: vesi, 
sähkö, netti, pesutupa, sauna, kotivakuutus, 
kuntosali ja harrastus- sekä opiskelutilat.

Joillakin vuokranantajilla vesimaksu 
sisältyy vuokraan ja opiskelija-asumisessa 
vakioetuihin kuuluvat yleensä myös sähkö, 
netti ja pesutupa. Se mikä tekee Jyväskylän 
yliopiston ylioppilaskunnasta ja Kortepoh-
jan ylioppilaskylästä ainutlaatuisen asuin-
paikan, on vuokraan sisältyvät kotivakuutus 
sekä Rentukan uudenkarheat ja monipuo-
liset palvelut.

”Kysytyin näistä on Rentukan opiskelu-
tila ja etenkin tietokoneita toivotaan aina 
vain lisää. Kotivakuutus-kiitokset tulee etu-
päässä vasta ylioppilaskylään muuttaneiden 
18-vuotiaiden vanhemmilta”, JYY:n palvelu-

vastaava Jenni Kirkkomäki kertoo nauraen.

EKAAN OMAAN ASUNTOON

Vuokraan lukeutuvien etujen hyöty on tot-
ta kai rahallinen, mutta näin opiskelijalla on 
myös yksi arkinen murhe vähemmän, kun 
ei tarvitse puljata sähkö-, vesi- ja nettilasku-
jen kanssa.

”Se tyypillisin polku on, että nuori muut-
taa kotoa meille, ekaan asuntoonsa. Tämä 
kaikki helpottaa sitä 18-vuotiasta, joka ei 
välttämättä vielä ymmärrä ottaa kaikkea 
asumiseen liittyvää huomioon”, Jenni Kirk-
komäki kertoo.

Viime vuosina JYY on halunnut tuoda 
entistä paremmin tykö palveluitaan opis-
kelijoille ja huolehtia heidän hyvinvoinnis-
taan. Rentukan toiminnan uudistaminen 
on ollut osa tätä ajattelua.

”Siksi se kuntosali on Rentukassa ja kuu-
luu vuokraan.”

Jenni Kirkkomäki kuvailee ylioppilas-
kuntaa ennen kaikkea inhimilliseksi vuok-
ranantajaksi, mutta myöntää, että tietty-
jen palveluiden osalta ajatuksena on myös 
turvata Ylioppilaskylän arvo omaisuutena.

Vuokralla isojen etujen äärellä
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Kortepohja F-talo

28,5 m2

440 €/kk

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

440 €

Vuokra 

Vesi

Sähkö

Kotivakuutus

Kuntosali

Pesula

Netti 

Yhteensä

Yksit. vuokranantaja

28 m2 (keskustassa)

520 €/kk

24 €

10 €

9,15 €

30 €

8 €

22 € 

623,15 €

Säästö 183,15 €



U U D E N  TA L K K A R I T I I M I N 

P O M O  S A N N A  K U I S M A  H A L U A A 

S A A D A  T I E D O N  K U L K E M A A N 

Y L I O P P I L A S K Y L Ä N  A S U K K A I D E N 

J A  V U O K R A N A N TA J A N  VÄ L I L L Ä .

EDUT VASTAAN YMPÄRISTÖ

Tietyt vuokraedut uivat ajassa vastavirtaan. 
Esimerkiksi kiinteä vesimaksu siirtää ympä-
ristötietoisen veden kulutuksen seuraamisen 
pois asukkaan mielestä tavalla, jota omaan 
käyttöön perustuva maksu ei tekisi. Ylioppi-
laskunta tiedusteleekin aika ajoin asukkailta 
kiinnostusta käytännön muuttamisesta.

”Osa kannattaa käytön mukaan laskut-
tamista, osa taas ei halua monimutkaistaa 
nykykäytäntöä. Veden kulutuksen vähen-
tämiseen on tehty Ylioppilaskylässä paljon 
töitä, koska aikoinaan se oli ihan huippu-

”ASIAKAS-
L ÄHTÖISY YS 
ON NUMERO 

YKSI”

lukemissa. Ilmeisesti jotkut pitivät suihkua 
auki 24 tuntia vuorokaudessa”, Jenni Kirkko-
mäki heittää.

Ratkaisut, kuten vettä säästävät suih-
kukahvat ja hanojen poresuuttimet, ovat 
vähentäneet vedenkulutusta merkittävästi. 
Samalla vihreällä asenteella seurataan esi-
merkiksi saunojen käyttöä, joita on turha 
pitää lämpiminä silloin, kun ne ovat vailla 
vieraita.

Summaten, kaikki se hieno ja arvokas, 
mikä Kortepohjan ylioppilaskylässä lukeu-

tuu vuokraan, nojaa osittain opiskelija-asu-
misen perinteisiin, osittain pragmaattisiin 
syihin, mutta myös siihen, että JYY haluaa 
olla sosiaalisesti vastuullinen vuokranantaja.

”Tämä liittyy myös siihen, että kilpailu 
opiskelija-asuntomarkkinoilla on kovaa. 
Asumisen tueksi tarjotut palvelut ovat yksi 
meidän valttikorteistamme.”

VEHKAKUJA EI OLE YLIOPPIL ASKYL ÄÄ

Ylioppilaskylästä kivenheiton päässä Save-
lan suuntaan sijaitsevat kolme JYY:n omis-
tamaa kerrostaloa eivät kuulu Yo-kylään 
ja niissä asuu muitakin kuin opiskelijoita. 
Vehkakujalla asukkaat nauttivat osittain 
samoista vuokraeduista, mutta poikkeuk-
siakin on.

Kotivakuutus on vain Ylioppilaskylän 
juttu, samoin Rentukan opiskelutilan käyt-
tö. Yhteisiä etuja ovat siis vesi, sähkö, netti, 
pesutuvat, saunat ja Rentukan kuntosali.

JYY:n hallinnoima asuntokokonaisuus 
on sen verran monimutkainen palapeli, että 
kunnossapidon osalta on ryhdytty uudel-
leenorganisointiin. Huollon ja siistimi-
sen henkilöstö tunnetaan jatkossa nimellä 
Talkkaritiimi. Heidän kasvoinaan asukkai-
den suuntaan toimii palveluohjaaja, joka 
on huhtikuussa tehtävässä aloittava Sanna 
Kuisma.

”Tänä päivänä asiakaslähtöisyys on 
numero yksi. Myös huoltopalveluiden osal-
ta halutaan ihmisläheistä otetta. Kiinteistö-
alalla tämä on tuttua juttua, sillä asiakkaat 
ovat aina läsnä”, hän kuvailee.
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Those living in the Kortepohja Student Vil-
lage are enjoying a wide range of perks as 
part of their rent. Like many student hous-
ing providers, the Student Union of the Uni-
versity of Jyväskylä brings you electricity, 
water, laundry, sauna and internet free of 
extra charge.

In addition, you get to enjoy the excel-
lent services of Rentukka, like gym, and 
study and social spaces. But what’s unique 
in Kortepohja Student Village is the home 
insurance, which offers you compensation 
in case of damage or theft of property.

The Student Union is above all a friendly 
landlady. Many newcomers are moving to 
their first own apartment and just starting 
their adult lives. When the Student Union 
takes care of most of your utility bills, as part 
of the rent, you can focus on your studies 
without hassle. 

This spring, as part of the continuous 
improvement of housing services, the Stu-
dent Union is introducing a new service 
manager. Starting in April, Sanna Kuisma 
will be in charge of the janitorial team. She 
is also the link between the maintenance 
and the tenant population.

Too often, when student tenants have 
issues with clogged plumbing or such, they 
contact the accommodation services, when 
the proper number to call would be the 
maintenance. This is something JYY-Palve-
lut, the maintenance firm owned by the Stu-
dent Union, is now fixing, by giving the ser-
vices a friendly face with Sanna Kuisma.

All the nice rent benefits
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Make your home much nicer with  
few simple cleaning steps.

1. Remove all litter from the floor drain.

2. Clean the stovetop and oven after each 
cooking. Periodically clean the sides and 

behind of the stove. If your apartment has 
a cooker hood, remove the grease filter 

and clean it at the same time.

3. Make sure the ventilation strip  
over the window is not blocked.

4. Defrost the fridge and freezer regularly. 

Kotona on paljon kivempaa, parempi ilma 
ja mukavampia kavereita, kun siivoat 

säännöllisesti nämä peruskohteet. 

1. Puhdista peseytymistilan lattiakaivo 
säännöllisesti irtoroskista. Nosta ritilä pois 
paikoiltaan ja pese lattiakaivo esimerkiksi 
vanhalla tiskiharjalla ja yleispesuaineella.

2. Pyyhi liesi ja uuni puhtaaksi roiskeista 
ruuanlaiton jälkeen, etteivät jämät pala 
kiinni laitteeseen. Vedä säännöllisesti 
 liesi irti seinästä ja pyyhi laitteen sivut  
ja tausta. Jos asunnossasi on liesikupu, 

irrota samassa yhteydessä sen 
rasvasuodatin, ja pese se.

3. Tarkista, että ikkunan yläpuolella oleva 
tuuletusrako on avoinna, eikä siellä ole 

tukkeena mitään ylimääräistä.

4. Jääkaapin ja pakastelokeron säännöllinen 
sulatus ja pesu kuuluvat asumisen arkeen. 

Tyhjennä jääkaappi, irrota se verkkovirrasta 
tai sammuta katkaisijasta, ja anna jään sulaa 

itsekseen. Suojaa ympäristö, ettei jäiden 
lähtö aiheuta asuntoosi tulvaa.

V I N K I T :  S I I S T I  K O T I !

TALKKARITIIMIN UUDET KASVOT

Kuismalla on pitkä kokemus puhtausa-
lan töistä, sekä esimiesasemassa että 
suorittavissa töissä. Hän on toiminut yli 
vuosikymmenen ajan ammattiliiton nuo-
risovastaavana ja mukana monenlaisten 
jäsentapahtumien järjestämisessä, joten 
huoltotiimin kasvoina asukkaiden suun-
taan toimiminen ei hirvitä.

Huolto- ja korjaustöiden suhteen Yliop-
pilaskylässä tarvitaan lisää tiedottamista. 
Esimerkiksi viemärin tukkeutuessa vuok-
ralainen soittaa usein asukaspalveluihin, 
kun oikea numero olisi suoraan huoltopäi-
vystyksessä. Palveluohjaaja on tärkeä osa 
viestintää, sekä sosiaalisessa mediassa että 
JYY:n muissa kanavissa.

”Halutaan katkaista selkä tältä ilmiöltä, 
että ketään ei saa mistään kiinni. Tämä on 
tärkeää senkin vuoksi, että vältetään tilanne, 
jossa vuokralainen joutuu harmittelemaan, 
että ’tein tämän itse ja nyt kävi näin…’”

Ylioppilaskylä on monenkirjava yhtei-
sö, jossa eletään hyvin eri tavoilla ja tullaan 
eri lähtökohdista. Palveluohjaajana Sanna 
Kuisma näkee roolinsa linkkinä yhteiskun-
nan ja opiskelijan välillä.

”Vaihto-opiskelijalle valmiiksi kalustet-
tu kämppä on varmasti se maailman mah-
tavin juttu, kun taas se Pekka Suomussal-
melta tuo oman laverinsa sieltä tullessaan. 
Miten nämä istuvat Kortepohjan ylioppilas-
kylään? Tärkeintä on luoda kontakti heihin. 
Näin ehkäistään nuorten yksinäisyyttä.”



KORTEFORTE HARJOIT TELEE 

MAANANTAISIN KLO 

18.00–19.30 LILLUKASSA. 

KAIKKI KUOROL AULUSTA 

KIINNOSTUNEET OVAT 

TERVETULLEITA MUKAAN. 

LUKUKAUSIMAKSU 5€.

Teksti/story: Anni Pajari 
Kuvat/photos: Anssi Kumpula

Jo vuonna 1995 perustettu KorteForte -kuo-
ro on Kortepohjan vanhin yhtäjaksoisesti 
toiminut harrastusryhmä, jossa on tällä het-
kellä mukana kolmisenkymmentä laulajaa.

Kim Hietikko bongasi kuoron ilmoituk-
sen Jyytisistä päivää ennen viime syksyn 
ensimmäisiä harjoituksia ja pienen päh-
käilyn jälkeen päätti lähteä kokeilemaan.

”Olin jo puolivälissä matkaa harjoituksiin, 
kun ajattelin, että vielä ei ole liian myöhäis-
tä perääntyä. Päätin kuitenkin mennä edes 
katsomaan, kun olin tullut jo näin pitkälle.”

Päätöstä ei ole tarvinnut tähän men-
nessä katua. Kuoron jäsenet viettävät aikaa 
yhdessä myös muuten kuin laulamisen 
merkeissä. Yhdessä on mökkeilty, laulettu 
karaokea ja vietetty saunailtoja. 

”Ihmiset tuntuivat heti alusta alkaen 
jotenkin jännällä tavalla tutuilta, vaikka tapa-
simme harjoituksissa ensimmäistä kertaa.”

HELPOSTI MUKAAN

Yksi syy KorteForten yli 20 vuotta kestänee-
seen suosioon on varmasti matala kynnys 
lähteä mukaan: kuoroon liittyäkseen ei tar-
vitse suorittaa laulukokeita tai osata lukea 

nuotteja. Suurin osa harrastajista on korte-
pohjalaisia, mutta se ei ole vaatimuksena.

”Tarkoitus on, että uusilla ihmisillä olisi 
tervetullut olo, siksi turhan tarkkoja kritee-
rejä mukaan liittymiselle ei ole”, Kim sanoo.

Saksalainen vaihto-opiskelija Christian 
Otto lähti mukaan kuorotoimintaan muu-
tettuaan Kortepohjaan tammikuussa. Hän 
kuvailee harjoitusten tunnelmaa rennoksi.

”Uuteen paikkaan sopeutuessa on tär-
keää olla jotain, mihin kiinnittyä ja saada 
rutiinia arkeen. On kivaa tietää, että maa-
nantaina pääsee tapaamaan ihmisiä kuo-
rossa. Jatkamme yleensä illanviettoa yhdes-
sä myös harjoitusten jälkeen.”

Muut kuoron jäsenet vahvistavat, että 
harjoitusten jälkeinen kuoro-olut lähira-
vintolassa on jo muodostunut perinteeksi.

KUORO ON KAIKILLE

Yksi muutos vuosien varrella on ollut kuo-
roharrastuksen suosion nousu miesten kes-
kuudessa. Nyt naisia ja miehiä on mukana 
suunnilleen yhtä paljon. 

”Aikoinaan meitä taisi olla mukana 
yhteensä kolme miestä. Siinä ei paljon
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KorteForte-kuoro soi jo 
kolmatta vuosikymmentä



”L AUL AMINEN 
TUTKITUSTI 

L ASKEE 
STRESSIÄ”

”I  ALWAYS 
MEET GREAT 

PEOPLE IN 
THE CHOIR 
TRAINING”
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tarvinnut jakaa stemmoja”, jo yhteensä kym-
menen vuotta KorteFortessa mukana ollut 
kuorokonkari Konsta Kalenius nauraa.

”Kuoro on ehkä aiemmin hieman kärsi-
nyt introverttien hissukoiden harrastuksen 
maineesta. Kuvitellaan, että laulamme vain 
Bachia tai vakavaa hengellistä musiikkia.”

Todellisuudessa KorteForten ohjelmisto 
on laaja ja se sisältää esimerkiksi kotimaisia 
ja ulkomaisia pop- ja rock -sävelmiä, etno-
musiikkia, kansansävelmiä ja musikaali-
kappaleita. Myös kieliskaala on laaja, laulu-
ja on esitetty muun muassa zulun kielellä.

Kuoro on esiintynyt yliopiston tilaisuuk-
sien lisäksi esimerkiksi palvelukodeissa 
ja Yläkaupungin yö -tapahtumassa. Onpa 

eräs maisterikin yllätetty esiintymisellä 
omissa valmistujaisjuhlissaan. Kortepohja-
laiset ovat voineet bongata kuoron esimer-
kiksi Rentukan avajaisviikon juhlahumusta. 

Chris ja Kim kertovat hermoilevansa 
aina ennen esiintymisiä.

”Jos keikkapaikka ei ole ennestään tuttu, 
on vaikea tietää, miten tila vaikuttaa laula-
miseen. Myös yleisöjä on monenlaisia eikä 
reaktioita voi tietää ennalta.”

Chrisin, Kimin ja Konstan mielestä 
parasta toiminnassa ovat vaihtelevat keik-
kapaikat ja ystäviksi tulleet harjoituskaverit. 

”Viikko lähtee hyvin käyntiin, sillä harjoi-
tuksissa saa aina nauraa. Laulaminen myös 
tutkitusti laskee stressiä”, Konsta kertoo.

KorteForte choir still 
singing after 20 years 

KorteForte choir, based in 1995, is the old-
est hobby group still active in Kortepohja. At 
the moment, the choir has 30 singers. 

One reason for the long-lasting popular-
ity of KorteForte must be how easy it is to 
join the choir: you don’t have to read notes 
or audition to join. Most of the members 
live in Kortepohja, but that’s not a require-
ment either.

”We want to make newcomers feel wel-
come, so we don’t have many strict rules”, 
Kim Hietikko explains.

German exchange student Christian 
Otto joined the choir after moving to Korte-
pohja Student Village in January. He enjoys 
the relaxed atmosphere of KorteForte.

”Routines are important when adapt-
ing to a new place. It’s nice to know that 
I’ll always meet great people in the choir 
training on Mondays. Usually we hang out 
together after the training as well.”

K I M I N ,  K O N S TA N  J A  C H R I S I N  M I E L E S TÄ 

PA R A S TA  K U O R O T O I M I N N A S S A  O N 

Y S TÄV I K S I  T U L L E E T  H A R J O I T U S K AV E R I T.



Päivä Rentukassa
Teksti/story: Anni Pajari

Kuvat/photos: Anssi Kumpula

Opiskelijoiden toiveita mukaillen uudistet-
tu Rentukka avattiin uudelleen tammikuus-
sa. Jalkauduimme eräänä maaliskuisena 
maanantaina Kylään selvittämään, miten 
uusi Elävän Kylän Sydän on otettu vastaan.

GRADUTUSKAILUA AUL ASSA

Quivine Ndomo työskentelee keskittynee-
nä Rentukan Aulassa. Hän kertoo tulevansa 
Rentukkaan opiskelemaan joka päivä.

”Täällä saan työni edistymään. Tuli-
sin hulluksi, jos istuisin kaiket päivät yksin 
kotona”, tornitalon yksiössä majaileva Qui-
vine kertoo.

Vaikka gradun työstäminen aiheuttaa 
hieman paineita, työ kuitenkin etenee. Qui-
vine kertoo tekevänsä keskittymistä vaativat 
työt hiljaisessa Opiskelutilassa, muuten hän 
viihtyy Aulassa läppäri sylissään. 

Opiskelutilojen lisäksi Rentukkaan hou-
kuttelee myös ruoka.

”En kokkaa kotona enää oikeastaan 
ollenkaan”, kasvisruoan ystävä nauraa.

Hänen mukaansa Rentukassa käy paljon 
ihmisiä, mutta koskaan ei ole ahdistavaa 
tungosta. Rentukassa on sopivasti elämää. 

Täydellä teholla pakertava opiskelija arvos-
taa myös pitkiä aukioloaikoja. Ylioppilas-
kylän asukkaana hänellä on pääsy tietoko-
neiden ja tulostimen äärelle hiljaisen työn 
tilaan aamuseitsemästä iltayhteentoista.

”Siinäkin mielessä Rentukka toimii hyvä-
nä olohuoneen jatkeena minulle.”

TAKTISIA SIIRTOJA

Quivinen opiskelurauha säilyy, sillä hänen 
takanaan shakkipöydän ääressä istuvat tie-
totekniikan opiskelijat Petri Lukin ja Jani 
Suoranta miettivät seuraavia siirtojaan 
äänettä. Aula saa pisteitä viihtyisyydestä.

”Mieluummin täällä hengaa kuin omas-
sa kämpässä, tänne sentään paistaa vähän 
päivänvaloakin”, Jani nauraa.

Kaksikko kertoo käyvänsä pelaamas-
sa Rentukan aulassa pari kertaa viikossa, 
syömässä sitäkin useammin. Opiskelutilan 
tulostinta arvostetaan, sillä se säästää reis-
sulta Mattilanniemeen.

”Muutenkin Rentukka nosti Kortepoh-
jan statuksen uudelle tasolle. Varmasti tulee 
näkymään siinä, miten uudet opiskelijat jat-
kossa hakeutuvat tänne asumaan.” 
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A U L A N  Ä Ä N TÄ 

VA I M E N TAVA  T U O L I  

T U O  R A U H A A  G R A D U N S A 

PA R I S S A  A H E R TAVA L L E 

Q U I V I N E L L E .



A day in Rentukka

New Rentukka in the middle of the Korte-
pohja Student Village, renovated based on 
tenants’ wishes, was re-opened in January. 
On a Monday in March we joined the stu-
dents in Rentukka to find out how the new 
Heart of the Living Village has been accepted. 

Quivine Ndomo is concentrating on her 
work in Rentukka Lobby. She comes to 
study here every day.

”Here I’m able to progress with my work. 
I would go crazy if I sat home all day long,” 
Quivine says. She lives in a single apartment in 
one of the Tower Blocks of the Student Village.

Even though the thesis work is stressful, 
Quivine is making progress. She studies in 
the silent Learning space when she needs 
to work uninterrupted but otherwise she’s 
comfortable in the Lobby with her laptop. 

In addition to study space, food is anoth-

er reason to come to Rentukka. Quivine 
enjoys the vegetarian food.

”I barely cook at home anymore”, she 
laughs.

Although there are many people coming 
to Rentukka every day, it’s never too crowd-
ed. Rentukka has a lot of life – but not too 
much. As a student working long days, 
Quivine appreciates the flexible opening 
hours. Living in the Student Village, she has 
access to computers and a printer in the 
silent Learning space from 7am to 11pm. 

”In that sense as well, Rentukka is like an 
extension to my living room.”

Student priced lunch daily. The Gym is 

included into the rent for all who live in a 

Student Union apartment. Open every day, 

more information jyy.fi/rentukka.
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RUUAN PERÄSSÄ RENTUKKAAN

Yläkerran Ravintolassa ikkunapöydät ovat 
ruokailijoiden suosiossa. Yhdessä niistä 
istuvat psykologian opiskelijat Aino Pirkka-
la ja Veera Nieminen.

”Ruuan perässä tänne tultiin! Tämä ei ole 
tyypillinen ankea opiskelijaruokala, vaan 
tosi tunnelmallinen ja tyylikäs”, Aino kertoo.

”Lisäksi ruoka täällä on ehkä paras-
ta mitä opiskelijaravintoloissa saa, joten 
semiusein tulee kyllä käytyä”, lisää Veera.

He eivät ole Kortepohjan asukkeja, 
mutta Ravintolaan kannattaa heidän mie-
lestään tulla kauempaakin. Hyvästä ruu-
asta huolimatta pettymyksiltäkään ei ole 
vältytty.

”Piipahdimme täällä ystävänpäivätapah-
tumassa, mutta luvatut leivokset olivat lop-
puneet kesken! Kyllä harmitti jäädä ilman.”

Tästä huolimatta Aino ja Veera ovat val-
miita antamaan vielä mahdollisuuden Ren-
tukan tuleville tapahtumille. Erityisesti keikat 
voisivat houkutella keskustassa ja Mäki-Ma-
tissa asuvat opiskelijat Kortepohjaan.

”Esimerkiksi paikallisten bändien esiinty-
mistä tulisimme kyllä katsomaan.”
 
Rentukka, Taitoniekantie 9. 

Ravintolassa päivittäin opiskelijahintaista 

lounasta. Rentukan kuntosali on kaikille 

JYYn asunnoissa asuville maksuton, sisäl-

tyy Korkeakoululiikunnan liikuntamaksuun 

huhtikuusta alkaen. Avoinna joka päivä, 

lisätiedot jyy.fi/rentukka.

R E N T U K A N  R AV I N T O L A  K E R Ä Ä 

K E H U J A  S E K Ä  R U U A N  E T TÄ 

S I S U S T U K S E N  P U O L E S TA . A U L A N  L A U TA P E L I T 

TA R J O AVAT  J A N I L L E  J A 

PETRILLE MAHDOLLISUUDEN 

O T TA A  T O I S I S TA A N  M I T TA A 

S H A K I N  M E R K E I S S Ä .



Teksti/story: Pihla Honkaniemi

K O L U M N I

Olin pari viikkoa sitten Ilokivessä katsomas-
sa Aalto-yliopiston kauppatieteilijöiden 
speksiä, kun kuulin selkäni takaa: ”Korte-
pohja ei oo kuulemma mitään Otaniemeen 
verrattuna”.

Kilpailuviettini heräsi silmänräpäykses-
sä. Kortepohjahan on paras paikka asua! 
Etenkin nyt Rentukan avajaisten jälkeen, 
kun käytännössä Kylästä ei enää tarvitse 
poistua koskaan. 

Seuraavana viikonloppuna haastattelin 
Otaniemessä asuvaa serkkuani. Yhteisölli-
syys korostui kerta toisensa jälkeen hänen 
puheissaan. Otaniemessä opiskelijat luo-
vat ammattimaista kerhotoimintaa vapaa-
ehtoisvoimin, ja kiltojen liikevaihto pyörii 
tähtitieteellisissä summissa. Huhut kertovat 
salakapakoista, omista metsästysmaista ja 
olutpanimosta. Salaisuus on siinä, että Ota-
niemessä opiskelijat näkevät oman poten-
tiaalinsa ja tarttuvat hulluihinkin ideoihin.

Haastan teidät kaikki unelmoimaan. 
Mitä Kortepohja voisi sinulle tarjota? Ren-
toa hengailua ja uusien ihmisten tapaa-
mista kerhoissa, jo kauan kiinnostaneen 
harrastuksen toteuttamista tai biletys-
mahdollisuuksia yli 2000 naapurin kanssa 
– kaikki on auki! Asukkaiden järjestämil-
le tapahtumille ja ideoille varatut resurssit 
odottavat ottajaansa.

Pihla Honkaniemi is the new communi-
ty manager of Kortepohja Student Village. 
She brings the tenants of the Student Village 
together and promotes their recreational 
and democratic chances. Pihla thinks the 
key to success is that the students believe in 
the potential of their dreams and participate 
in fulfilling them for a better Student Village.

Make the Village your Home

U S K A L L A  U N E L M O I D A  J A  T U L E  M U K A A N  T O T E U T TA M A A N

Pihla Honkaniemi on Kortepohjan uusi 

yhteisömanageri, 22-vuotias aikuiskasva-

tustieteiden opiskelija. Pihlan voi tavata 

Rentukan infopisteellä, asukastoimikun-

nan kokouksissa sekä Rentukassa säännöl-

lisesti järjestettävillä kyläkahveilla. Yhtei-

sömanageri vastaa asukkaiden vaikutus- ja 

harrastusmahdollisuuksien edistämisestä, 

yhteisöllisyyden rakentumisesta sekä asia-

kaspalvelutyöstä.
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Jälkeen hetken hiljaisuuden
Kortepohja herää, 

saa sydämensä uuden 
joka jengin yhteen kerää. 

On punttikselle lysti mennä, 
keho uusiks laittaa 

ja treenin jälkeen tietysti 
taas apekin jo maittaa. 

Saa ruokaa seinän takaa
 sangen kohtuulliseen hintaan

 ja jestas, nepä jakaa sitä 
oikein seiskan pintaan! 

Voit täysin vatsoin jäädä tekemään 
aulaan yhtä sun toista

 ei kukaan ulos häädä ennen ilta yhtätoista. 

Voit opiskella, pelata, kerhoon osallistua 
tai Kylä-lehtee selata, rauhassa istua.

 Tuskin joukkomme tän yhteisöllisyyden hukkaa 
kun läpi koko kylän käymme kohti Rentukkaa! 

- Rentukan ruusu 

R U N O

P I H L A 

H O N K A N I E M I 

Y H T E I S Ö -

M A N A G E R I



Onko sinulla palautetta tai juttuideoita Kylä-lehteen? 
Haluaisitko ensi kerralla nähdä lehdessä oman juttusi 

tai jutun itsestäsi? Kerro se meille! asunnot@jyy.fi

”ASUNTO ON 
PYÖRÄILY-

MATKAN PÄÄSSÄ 
KAMPUKSELTA”

”I  ALWAYS MEET 
GREAT PEOPLE 
IN THE CHOIR 

TRAINING”


