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Joka kuukauden ensimmäinen perjantai
kokoonnutaan Rentukkaan pubivisailemaan. Luvassa on taattua kisahuumaa
ja yllätyspalkintoja. Baari auki opiskelijahinnoin!
- The first Friday of the month is a pub
quiz Friday! Welcome to join us with
cool prizes, quiz buzz and cheap beer!

Joulunavaus to 29.11.
Toivotetaan joulu yhdessä tervetulleeksi
koko Kylän joulunavauksessa! Piparia,
lauluja ja tunnelmaa valaistun kuusen
ympärillä. Lisäinfoa myöhemmin.
- Let’s welcome Christmas to arrive in
Kortepohja! Ginger bread, carols and good
vibes around a christmas tree. Stay tuned!

Culture nights in Lillukka
We are having culture nights that are organized by our tenant’s all over the world.
Come and cook delicious dishes with
locals, meet people all over the world and
experience other cultures!
Wed 10.10. at 6 p.m. Italian culture night
Fri 23.11. at 6 p. m. Indian culture night
Tue 4.12. at 6 p.m. Finnish culture night

PÄÄKIRJOITUS

Suuria muutoksia
Big Changes

Oli vuosi 1997, kun siirryin työelämästä
kauppatieteiden opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon. Muutto DDR:n solukämppään tilavasta kaksioista kotiseudultani Iisalmesta oli
pienimuotoinen kulttuurimuutos. Samalla
vaihtui kulkupeli. Olinhan jo tottunut liikkumaan omalla autolla, kun siirryin polkupyörän varaan. Pyöräilystä tuli elämäntapa,
jota harrastan edelleen, erityisesti maastossa. Merkittävin muutos oli kuitenkin uudet
ystävät ja tulevaisuudessa häämöttävä korkeakoulututkinto uusine urapolkuineen.
Opiskeluvuosieni Kortepohja verrattuna
tähän päivään, on mullistunut melkoisesti.
Kylä on kehittynyt ja tulee kehittymään lähivuosina merkittävästi. JYY on käynnistänyt
tornitalojen peruskorjaushankkeet. Toivottavasti löydätte uusitusta Rentukasta viihtyisän paikan vapaa-ajan viettoon.
Näyttää myös siltä, että teidän opintojenne aikana Kortepohjan keskusta uusiutuu kiinnostavasti. Teillä onkin hieno mahdollisuus osallistua alueen kehittämiseen.
Opiskelija-asuminen Kortepohjassa
on itselleni tärkeä opintoaikoihin liittyvä
muisto. Olenkin varma, että myös te tulette tykkäämään ja muistelemaan Kortepohjaa iloisin mielin vielä valmistuttuannekin.

In 1997 I swapped my career for studies at
the University of Jyväskylä. Moving from my
two-bedroom apartment to a shared flat at
DDR was quite a culture change. My transport also changed from car to a bicycle. Biking became a habit that stayed with me. The
most important change, however, was the
new friends and my university degree with
new career paths.
The Kortepohja of my student years has
changed a lot to this date. The Village has
developed and will develop a great deal. The
tower blocks will be renovated with the same
precision as Rentukka. Living in Kortepohja
is an important memory from my student
years. I’m sure that you will also enjoy yours!

MARKO HUTTUNEN
T O I M I T U S J O H TA J A /
MANAGING DIRECTOR
JY Y KONSERNI
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Kivan kompakti
Teksti/story: Jenni Kirkkomäki
Kuvat/photos: Anssi Kumpula

”YHTEINEN
ARKI ON OLLUT
YLL ÄT TÄVÄNKIN
HELPPOA.”

MONI SOLUASUNTOON

Kaisa Koivuniemi, 19, oli kantamassa muuttolaatikoitaan Q-talon kakkoskerrokseen,
kun huomasi toisen opiskelijan avaavan
saman soluasunnon ovea. ”Hei, sama kämppä”, huikkasi Kaisa tulevalle kämppikselleen.
Turusta kotoisin oleva Kaisa on yksi syksyn 500 uudesta Ylioppilaskylän asukkaasta. Muutto Q-talon kolmen hengen soluun
jännitti, koska edessä oli uusi kaupunki ja
asunnon jakaminen kahden tuntemattoman kanssa. Mutta jännittäminen oli turhaa, sillä kolme kämppistä löysivät heti
yhteisen sävelen. ”Kävi hyvä tuuri, kämppikset ovat oikein mukavia”, hän kertoo.
Viime keväänä Kaisa haki Jyväskylän yliopistoon lukemaan psykologiaa ja vain hetkeä ennen yhteishaun päättymistä ajatteli
hän hakea myös yhteiskuntatieteisiin.
”Se oli sellainen impulsiivinen päätös”,
kuvailee Kaisa keväisiä tunnelmiaan. Päähänpisto kannatti, sillä opiskelupaikka
yhteiskuntatieteellisestä aukeni pääsykokeiden jälkeen.
Opiskelija-asunnon saaminen Kortepohjasta sopi vieraaseen kaupunkiin
muuttavalle loistavasti. ”Täältä on helppo
aloittaa, kun kaikki on vuokrassa”, ensim-

mäiseen omaan kotiin muuttanut Kaisa
toteaa. Kylän asukkaan ei tarvitse miettiä
erikseen sähkösopimuksen, Internet-yhteyden tai kotivakuutuksen hankkimista, koska
Kortepohjassa ne kuuluvat vuokraan.
KAIKKIALLE LYHY T MATKA

Opintojen alku on ollut ohjelmantäyteinen:
yliopistoon tutustumisen ja luentojen lisäksi on tekemistä ollut myös iltaisin. Kylän
yhteisöllisyys on näyttäytynyt uudelle asukkaalle jo ensimmäisten viikkojen aikana.
”Ennen fuksitapahtumia viestitellään
aina WhatsAppissa, että kuka on lähdössä
ja sitten vaelletaan yhdessä paikalle.”
Kampusalueelle ja keskustaan matka
Kortepohjasta taittuu Kaisan mielestä kätevämmin pyörällä, vaikka keskisuomalaisen
mäkisen maaston takia joutuukin polkemaan välillä enemmän. ”Jyväskylässä kaikkialle on lyhyt matka ja matkat pääsee helposti kulkemaan pyörällä.”
Ylioppilaskylää Kaisa pitää kivan kompaktina. Lähikaupan lisäksi tuore kortepohjalainen on testannut Rentukan lounaan ja
molemmat saavat kehuja.

M U U T TA V A E I T U N N E K Ä M P P I K S I Ä
ENNAKKOON. “KÄVI HY VÄ TUURI”,
KEHUU KAISA KÄMPPIKSIÄÄN.
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apartment in Q building in a new city and
with two new roommates. “I was worried for
nothing, because my roommates are very
nice”, Kaisa says.
Last spring Kaisa applied to study psychology in the University of Jyväskylä and
just before the end of the application period she decided to apply for social sciences
as well.
“It was an impulsive decision”, she
describes her feelings last spring. The
impulsive decision was worth it, because it
got her a study place in the social sciences.
Getting a student apartment in Kortepohja is convenient for a student moving
to a new city. “It’s easy to start from here,
because everything is included in the
rent”, says Kaisa, who moved into her first
own apartment. A Student Village tenant
doesn’t have to worry about getting a separate electricity contract, Internet connection or home insurance, because everything
is included in the price.

MUISTA MOIKATA

Kortepohjan keskustan vieressä sijaitseva Q-talo on Kylän pienin asuintalo, jossa
asukkaita on alle 50.
”Talo on ollut hyvin rauhallinen, ehkä syynä juurikin sen pienuus”, kertoo Kaisa, joka
oli olettanut alueen olevan rauhattomampi.
Itse asunto oli uudelle kyläläiselle myös
positiivinen yllätys. Huoneet ovat sopivan isoja, sillä niihin mahtuu muutakin kuin sänky ja
kirjoituspöytä. ”Kaapinovien väri herättää toki
ristiriitaisia tunteita”, naurahtaa Kaisa. Q-talon asunnoissa pinnat on uusittu kymmenen
vuotta takaperin ja nuo mainitut keltaiset kaapinovet erottuvatkin muualla asunnossa vallitsevan hillityn harmaan rinnalta selkeästi.
Soluasumisen yhteinen arki on ollut
yllättävänkin helppoa. Ehkä yhtenä syynä
on Kaisan asennoituminen.
”Kun muistaa ajatella asunnon muitakin
asukkaita, niin sillä pääsee jo pitkälle”, hän
miettii. Pienellä eleellä saa paljon aikaan:
”Moikkaa, kun lähdet kotoa ja moikkaa,
tulet kotiin.”

SHORT DISTANCES

The beginning of the studies is full of activities: in addition to learning about university
studies and attending lectures, there’s a lot
to do in the evenings as well. The new tenant
has noticed the communality of the Village
already during the first weeks.
“Before freshmen events we discuss in
WhatsApp who’s attending and then go to
the event together.”
For Kaisa, biking is the most convenient
way to move from Kortepohja to the campus and city, even though the hilly nature

Nice and compact

Kaisa Koivuniemi, 19, was carrying her
moving boxes into the second floor of building Q, when she noticed another student
opening the door of the same shared apartment. “Hey, same apartment”, Kaisa called
out to her future roommate.
Kaisa, who moved to Kortepohja from
Turku, is one of the Village’s 500 new tenants. She was nervous to move to a shared
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KAISA ON YKSI
S Y K S Y N U U S I S TA
K O R T E P O H J A L A I S I S TA .
OMA ENSIMMÄINEN KOTI
L Ö Y T Y I Q -TA L O S TA .

”IT’S EASY TO START
FROM HERE, BECAUSE
EVERY THING
IS INCLUDED IN THE
RENT.”

requires some extra effort sometimes.
“Jyväskylä has short distances and it’s easy
to move around with bike.”
Kaisa thinks the Student Village is nice
and compact. In addition to the local store,
she has already tried out the student lunch
in Rentukka, and both receive compliments
from her.

The apartment itself was also a positive
surprise for the new tenant. Rooms are big
enough to fit in more than just a bed and a
writing desk.
“The color of the cabinet doors brings up
many feelings though”, Kaisa laughs. The surfaces in the apartments of building Q have
been renewed ten years ago and those yellow cabinet doors do stand out from the discreet grey colors elsewhere in the apartment.
Everyday life in a shared apartment has
been surprisingly easy. One reason might
be Kaisa’s own positive attitude.
“It gets you far if you remember to think
about your roommates”, she says. Small gestures mean a lot: “Say hi when you come
home and goodbye when you leave.”

SAY HELLO

Q building, located next to Kortepohja center, is the smallest house in the Village, with
less than 50 tenants. “The house is very
peaceful, perhaps because it’s so small”,
says Kaisa, who was expecting a more restless Student Village.
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Polkupyöräilijän paratiisi?
Teksti/story: Mari Lähteenmäki
Kuvat/photos: Anssi Kumpula

P Y Ö R Ä I LY O N K O R T E P O H J A S S A
OSA ARKEA. EETU PYÖRÄILEE
JOKA PÄIVÄ.

Ylioppilaskylässä polkupyöriä on kaikkialla. Pyörätelineiden ja -varastojen lisäksi niitä päätyy paljon myös vääriin paikkoihin.
Rappukäytävään kannetuista ja kaiteisiin
kytketyistä pyöristä on kiinteistönhoidolle
harmia, ja hätätilanteessa todellista vaaraa
asukkaille. Ahkera tiedotus tai laputuskampanjat eivät tunnu auttavan.
Tietotekniikan aineenopettaja Eetu Rantakangas osaa suoralta kädeltä kertoa, mikä
on pielessä.
”Pyörä pitäisi saada lukittua rungosta
kiinni johonkin. Jos se ei onnistu pyörätelineessä, niin se pyörä laitetaan kiinni vaikka
päiväkodin aitaan,” toteaa Eetu.
Nykyisin teknisen tuen työntekijänä toimiva Eetu ehti asua Kortepohjassa yhdeksän vuotta ennen kuin muutti pois viime
kesänä. Viimeisimmät asumiskokemukset
olivat remonttiin valmistautuvasta B-talosta, jonka kaltaisia ylioppilaskylän C-, D- ja
E-talotkin ovat.
”Talon pyörävarastoa ei tullut juuri käytettyä. Sijainti oli huono, eikä sielläkään
pyörää saanut kiinni kuin korkeintaan
lämpöpatterin putkeen. Ei siellä ollut edes
latauspistettä sähköpyörälle.”

Ylioppilaskylän vanhimmat talot saavat kuitenkin Eetulta yllättäen myös kiitosta pyöränsäilytyksen näkökulmasta. Tilavat
hissit ja huonekorkeus mahdollistivat sen,
että kerran pyöränsä varkaille menettänyt
Eetu alkoi säilyttää pyöräänsä kotonaan.
”Huomasin tykkääväni pyörän tunkemisesta hissiin. Aluksi tuntui hankalalta, mutta tekniikan opittuani se olikin tosi näppärää ja kätevää,” Eetu muistaa hymyillen.
”Vanhojen yksiöasuntojen pohjaratkaisu
oli jopa tosi toimiva pyörän säilyttämiseen.
Siinä se meni helposti puoliksi huoneen ja
puoliksi eteisen puolella.”
MINNE KAIKKI HYLKÄÄMÄNI
PYÖRÄNROMUT OVAT JOUTUNEET ?

Yli 200 polkupyörää jätetään Kylän varastoihin ja telineisiin joka vuosi. Ylioppilaskylä
suitsii ilmiötä pari kertaa vuodessa merkitsemällä hylätyn näköisiä pyöriä, jotka tietyn
varoajan kuluttua siirretään ensin pitkäaikaisvarastoon ja poistetaan sitten. Käytäntö herättää mielipiteitä puolesta ja vastaan,
ja yhdistettynä ahtaaseen pyöräparkkitilanteeseen joskus myös kuumentaa tunteita.
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Kortepohjan ylioppilaskylä on tehnyt
yhteistyötä Teemu Norrenan kanssa, jotta
osa pyöristä saataisiin vielä takaisin opiskelijoiden käyttöön. Kauniina tausta-ajatuksena on, että Ylioppilaskylään hylätyt pyörät voisi kunnostaa ja myydä tai vuokrata
eteenpäin opiskelijoille huokeaan hintaan.

vähän käytettyinä tai sitten suoraan maahantuojien poistoeristä.”
Suuri osa Ylioppilaskylän hylätyistä
romupyöristä on siis juuri sitä: hylättyjä
pyöränromuja.
”Kuljetuksesta ja käsittelystä syntyy kustannuksia. Toiminta edellyttää myös varastohallia tai tiloja, jossa lajittelu- ja kunnostustyö voidaan toteuttaa. Eihän tämä työ ole
rahallisesti kovin tuottavaa, mutta haluan
tällä tavalla vastustaa kertakäyttökulttuuria. Korjauskelpoisten pyörien pois heittäminen on ajatusmaailmaani vastaista. Edullisen menopelin tarjoaminen esimerkiksi
opiskelijoille on mielestäni hyvä tapa kierrättää,” Teemu Norrena summaa.

” P YÖ R Ä I L E E
VA A N , E I K Ä
MIETI KOKO
ASIAA.”

HELPOTUSTA ARKIPYÖRÄILY YN

Järjestelystä voisivat hyötyä kaikki: edullista polkupyörää etsivä opiskelija, pyöristään
eroon pääsevä Kortepohja ja kassavirtaa
kerryttävä yrittäjä.
Todellisuus ei kuitenkaan ole näin suoraviivainen. Teemu Norrena muistuttaa, että
vain muutama Ylioppilaskylän hylkypyöristä on kelvannut kunnostettavaksi vuokrakäyttöön.
”Suuri osa pyöristä on kunnostuskelvotonta romua, ei kai niitä muuten hylättäisi.
Opiskelijat usein etsivät niin halpoja käytettyjä pyöriä kuin mahdollista, ja niiden
hajotessa ne jäävät sitten lojumaan,” Norrena kuvailee.
”Kuluttajansuojalain nojalla yrityksemme antaa kunnostetulle pyörälle myös
takuun, joten tästäkin syystä pyörien uusiokäyttöprosentti jää pieneksi. Suurin osa
vuokrapyöristämme on ostettu kuluttajilta

PIENILL Ä ASIOILL A
EETUN PYÖRÄ

Pyöräilyarjen parantamiseen ollaan herätty vasta viime vuosina, ja pyöräilijöiden palveluita halutaan lisätä. S-talon pieni pyöränhuoltotila jouduttiin ilkivallan vuoksi
sulkemaan asukkaiden vapaalta käytöltä,
joten nykyään pienetkin remontit edellyttävät omien työkalujen käyttöä tai suunnitelmallista yhteydenottoa pyöränhuoltotilan vapaaehtoiseen vastaavaan.
Uuteen B-taloon aukeaakin paljon toivottu verstas, jossa pyöränhuolto onnistuu talon
välineillä ja tilan käyttöä valvotaan esimerkiksi kameroin. Suunnitteilla on myös pyöränpesupaikka. Pyörävarastoja lisätään peruskorjausten yhteydessä, ja niiden sijaintia ja
käyttöominaisuuksia mietitään etukäteen.
Vaikeuksista huolimatta polkupyöräily
on hyvin suosittu liikennöintitapa Yliop-
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O N J Ä L K I K ÄT E E N
SÄHKÖISTET T Y
P I N K K I C R E S C E N T.

pilaskylässä. Kevään 2018 asukaskyselyn
mukaan 81 % vastaajista säilyttää pyöräänsä ylioppilaskylässä, ja heistä 15 %:lla pyöriä
on kaksi tai useampia. Asukaslukuun suhteutettuna tämä merkitsee, että varovaisenkin arvion mukaan Kylässä säilytetään
1700 enemmän tai vähemmän aktiivikäytössä olevaa polkupyörää.
Eetu Rantakankaan mielestä syy on selvä.
”Pyöräily on Jyväskylässä kätevin ja miellyttävin tapa liikkua. Se on halvin ja nopein.
Ei paljon kannata miettiä, lähteekö vaikka

bussilla, kun samassa ajassa pyörällä on jo
perillä. Talvella autoon istuessa tulee vilu,
mutta pyöräillessä ei. Sähköpyörä on verraton, sillä ei tule edes hiki. Vaatteet kelin
mukaan,” Eetu listaa.
”Kortepohjalaisen arjessa pyöräily on
luonnollista. Pyöräilee vaan, eikä mieti
koko asiaa.”
KIINNOSTUITKO?
WWW.KORTEPOHJA.FI
/PYORANHUOLTO
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VINKIT: TUTUSTU NAAPURIIN
GET TO KNOW YOUR NEIGHBOURS!

Paradise for Bicyclists?

Bikes are everywhere in Kortepohja, even
places where they can cause harm or danger. Eetu Rantakangas, an IT teacher, knows
straight out what the matter is.
”The cyclists want to lock the bike firmly
by the frame. If it’s not possible at the bike
rack, or at the storage room, they turn to the
kindergarten fence”, Eetu says.
Eetu lived in the building B for nine years
before moving out last summer. Surprisingly, Eetu gives praise to the old tower blocks’
floor design from the cyclists’ point of view:
after losing one bike to thieves, Eetu started
keeping his bike in his flat.
”At first I thought hauling the bike in the
elevator was clumsy. When I learned the
right way to do it, it turned out very practical and convenient.”
ABANDONED BIKE WRECKS ARE JUST THAT

Over 200 bikes in the Student Village are
abandoned annually. The Village tries to
restrain this by tagging, then removing the
ghost bikes. The Student Village has co-operated with Teemu Norrena to return the abandoned bikes into use. The idealistic mindset
is that the bikes could be repaired, then sold
or rented affordably to students. In reality, few
of Kortepohja’s ghost bikes can be used again.
”These bikes are often wrecked beyond
repair. Students buy cheap bikes that break
easily and get left behind all around the
place. Most of the rental bikes in our array
we buy second hand, or from distributors’
clearance sales,” Norrena explains.

”Running a business like this is not very
profitable in the financial sense. However,
tossing any bike that could be repaired is
against my thought. I find offering a cheap
vehicle for a student a great way to resist the
throwaway culture.”
SMALL ACTIONS FOR BET TER BIKING

Despite the hardships, biking is popular
in the Student Village, with a striking 1 700
bikes in the Student Village premises. Hence
Kortepohja wants to improve its bike services: the new B building will have a workshop for DIY repairs, bike storage space and
a bike wash spot.
Eetu Rantakangas is well aware of why
people love to bike in Jyväskylä.
”Bike is the fastest, most convenient way
to move around town. It’s not cold in the
winter like a car, nor hot, if you have e-assist.
Choose clothes that suit the weather. Don’t
think about it, just keep biking.”

Liity asuintalosi Facebook
-ryhmään/perusta sellainen
Join the Facebook-group of your
apartment building/create one

Tutustu kämppikseesi
Get to know your flatmate

Liity kerhoon tai perusta oma
Join in a hobby club/
start your own

Juttele Rentukan pöydässä
Talk with your tablemates in
Rentukka

Mee saunomaan
Go to sauna

Lainaa naapuriltasi vasaraa,
ompelukonetta tai sokeria
Borrow a hammer, a sewing machine
or sugar from your neighbour

EETU’S TIPS FOR CYCLISTS IN KORTEPOHJA

• Explore the hoods by bike. See the concrete
bunny in Pupuhuhta or go round lakes.
• In the winter, a bike with studded tyres
keeps you balanced on the icy sidewalks.
• Take part in a JYPS city biking lesson.
See more at jyps.fi/katuajot
• Hacklab Jyväskylä will open their own
workshop for bike repairs in building O.
You get a discount of the membership fee
and meet like-minded folks.
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Animea ja chillailua
Teksti/story: Anni Pajari
Kuvat/photos: Anssi Kumpula

” V I H D O I N PA I K K A ,
J O S TA L ÖY T Y Y
ANIMEKERHO!”

Japanilaisesta animaatiosta, videopeleistä
ja muusta japanilaisesta populaarikulttuurista kiinnostuneet opiskelijat ovat keväästä
alkaen kokoontuneet Rentukan kerhotilassa. Taustalla on pari vuotta aiemmin Jyväskylässä perustettu yhdistys LCL ry.
”Käytännössä nollabudjetilla toimivalle porukalle ilmainen tila tuli tarpeeseen,
ja Ylioppilaskylä on muutenkin paikkana
hyvä. Toimintamme on suunnattu nimenomaan opiskelijoille, joten on luonnollista kokoontua siellä, missä opiskelijat muutenkin elävät ja asuvat”, perustajajäsen Tatu
Toikkanen kertoo.
Tapaamisten aluksi keitellään kahvit ja
jutustellaan vapaasti, jonka jälkeen yleensä
katsellaan japanilaisia leffoja ja harrastetaan
yleistä chillailua. Kerhon suosio on ollut kasvussa, ja viikoittaiset kokoontumiset keräävät yleensä 10-15 animefania Rentukkaan.
”Ihmisillä tuntuu nykyään olevan matalampi kynnys fanittaa animejuttuja kuin
ennen. Aluksi kyllä pelkäsimme, että ketään
ei tule ja meitä on täällä pari ihmistä keskenään katsomassa leffoja tykillä”, Tatu nauraa.
Uusia kävijöitä on tavoitettu ilmoittamalla tapaamisista Jyytisissä ja jakamalla julistei-

ta ympäri Kylää ja kampusta. Ensimmäistä
kertaa tapaamiseen tullut Heini Rantakylä
kertoo bonganneensa yhdistyksen edustettuna yliopiston avajaismessuilla.
”Opiskelujen myötä manga- ja animejutut ovat vähän jääneet, ja ajattelin, että
porukassa voisin saada vähän buustia harrastukseen. En tunne täältä vielä ketään,
joten jännitti ihan hirveästi tulla.”
Tänä vuonna opintonsa aloittanut Roosa Marin kertoo varta vasten etsineensä
uudesta opiskelukaupungistaan toimintaa,
johon lähteä mukaan.
”Olin, että jes, vihdoin paikka, josta löytyy animekerho!”
Kortepohjan ylioppilaskylän yhteisömanageri Pihla auttaa mielellään asukkaita toiminnan käynnistämisessä, joten jos sinulla
on uusi kerhoidea, poikkea Rentukan Infopisteelle.

LCL RY KOKOONTUU TORSTAISIN
KLO 18 RENTUKAN KERHOTIL ASSA.
KAIKKI KIINNOSTUNEET OVAT
TAPAAMISIIN TERVETULLEITA.
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Anime and chilling

RENTUKAN KERHOTIL A
TÄY T T Y Y ANIMEFANEISTA

Students interested in Japanese animation,
videogames ja other Japanese popular culture have begun to spend time together in
Rentukka Club room. LCL ry, an association
based in Jyväskylä a couple of years back, is
behind the meetings.
”We are running the club with a zero
budget, so a free space was really needed
and we enjoy the Student Village. Our activities are targeted for students, so it’s natural
to meet where the students live and hang
out anyway”, says founding member Tatu
Toikkanen.
In the beginning of the meetings, there’s
coffee and informal socializing and later on
Japanese movies and hanging out together.
The club is getting more popular, and normally 10-15 anime fans come to meetings in
Rentukka every week.
”People seem to be more open about
enjoying anime things than before. In the

beginning we were worried that no one
will come and there are only a couple of us
watching movies with a video projector”,
Tatu laughs.
The association has found new members
by handing out flyers in the Student Village
and around the campus and by advertising the activities in JYY student news. Heini
Rantakylä, who came to the meeting for the
first time, got to know the association at the
university’s opening fair.
”Manga and anime things have been set
aside during the studies and I was thinking
that with other people this hobby could get
the boost it needs. I don’t yet know anyone
here, so I was really nervous to come.”
Roosa Marin, who started her studies
this year, was specifically looking for student activities in her new home town.
”I was like yey, finally a place with anime
club!”

Kortepohja Student Village Community
manager Pihla is happy to help tenants
start new activities. If you have new club
idea, stop by at Rentukka Info desk.

LCL RY GATHERS TOGETHER
ON THURSDAYS AT 6PM IN
RENTUKKA CLUB ROOM.
EVERYONE INTERESTED IS
WELCOME TO THE MEETINGS.
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JOKA TORSTAI. MIIT TIEN
OHJELMA ETENEE RENNOSTI
JA FIILISPOHJALTA.

Saunakavereita

”SAUNA IS A
SOCIAL WAY TO
SPEND TIME”

Teksti/story: Toni Peltonen
Kuvat/photos: Anssi Kumpula

Kortepohjan ylioppilaskylän sauna lämpenee joka päivä A-talossa kello 15-21.30. Opiskelijoille sauna tarjoaa rentoutumisen lisäksi mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin.
Kun saavuin takaisin opiskelemaan yliopistolle usean vuoden tauon jälkeen ja
muutin Kortepohjaan, onneksi päätin jo
ensimmäisenä iltana lähteä saunomaan
Ylioppilaskylän yleiselle vuorolle.
Pari viikkoa kävin saunassa lähes joka
ilta ja olin kehon ja mielen rentoutumisen
lisäksi saanut kymmenkunta uutta kaveria.

Politiikan pääaineopiskelija Ville Larkkonen käy Ylioppilaskylän saunassa muutaman kerran kuussa.
”Saunassa käymiseen on kaksi syytä:
sosiaalinen ja se, että tämä on ilmaista. Tykkään käydä yksinkin saunassa, mutta Kylässä sauna on hirveän sosiaalinen ajanviettotapa”, Larkkonen toteaa.
SAUNAN MONITAHOISET PUHEENAIHEET

Parasta Ylioppilaskylän yleisillä saunavuoroilla on keskusteluaiheiden kirjo. Saunassa
kukin saa halutessaan mukavassa ilmapiirissä avautua mieltään painavista asioista
tai vain naureskella muiden typerälle jutulle. Juttu usein jatkuu, kun saunasta mennään vilvoittelemaan kattoterassille.
Samana iltana voi puheenaiheet perussaunaläpän lisäksi jolkotella ihmissuhteissa, Platonin filosofiassa, Bangladeshin naisten asemassa tai kvanttifysiikassa.
Ja toki saunassa saa olla tuppisuunakin
ja vain nauttia löylyistä hiljaisuudessa – ja
niin moni tekeekin. Erityisesti iltapäivisin
tai alkuillasta saunoa voi hyvinkin rauhassa, kun väkeä on vähemmän.

SOSIAALINEN SAUNA

Ranskalaiset vaihto-opiskelijat Hugo Gaborit ja Victor Lelievre ovat toista kertaa elämässään saunassa ja nauttivat kokemuksesta paljon. Ylioppilaskylässä asuva kaksikko
opiskelee urheilutaloutta Lyonin yliopistossa.
”Saunan kuumuus vaati aluksi totuttelua, mutta nyt käymme saunassa aina kun
ehdimme”, Victor Lelievre kertoo innoissaan.
Miehet pitivät sanansa, sillä kuvauspäivää seuranneena iltana he olivat taas lauteilla ja toivat espanjalaisen vaihtarikaverinsa myös mukaan.
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L Ö Y LY J E N L O M A S S A
V I LV O I T E L L A A N
P A R V E K K A A L L A . A -TA L O N
9 . K E R R O K S E S TA A V A U T U U
NÄKYMÄ KORTEPOHJAAN.

V A I H T O - O P I S K E L I J AT H U G O ( T O I N E N V A S . ) J A V I C T O R ( O I K . )
N A U T T I V AT K Y L Ä N U U S I M M A N S A U N A N L Ö Y LY I S TÄ S A M A L L A
T O N I N ( V A S . ) K A N S S A K U U L U M I S I A V A I H TA E N .

Nyt puoli vuotta Kylään saapumiseni jälkeen monet saunatuttavuuksista ovat ystäviäni myös normaalilämmössä. Kunhan
ensin opin tunnistamaan saunojat kadulla
vaatteet päällään ja ymmärsin moikata ja
jäädä juttelemaan.

SOCIAL SAUNA

The French exchange students Hugo
Gaborit and Victor Lelievre are in the sauna for the second time in their life and are
enjoying the experience. The two sports
economics students from Lyon University
now live in the Student Village.
”The heat in the sauna required some
getting used to, but now we go to sauna
whenever we have the time”, Victor Lelievre
explains enthusiastically.
They kept their word, since on the following night from the photoshoot the guys
were again sitting in the heat, this time with
a spanish exchange student friend, whom
they brought along.
Politics student Ville Larkkonen goes to
the Student Village sauna a couple of times
a month. His first time in the Village sauna

Sauna Buddies

Sauna in the A building of the Kortepohja
Student Village is warm every night from
3pm to 10pm. In addition to relaxing, sauna
offers a chance to get to know new people.
Luckily, when I came back to university
to study after many years away and moved
to Kortepohja, I decided to go to sauna
already on my first evening back.
For a couple of weeks, I went to sauna
almost every night. In addition to relaxing
my body and mind, I got many new friends.
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was already during the freshmen year in
2014, in a subject association event.
”There are two reasons to go to sauna:
socializing and because it’s free. I like to go
to sauna alone, but in the Village, sauna is a
social way to spend time, says Larkkonen.

and enjoy the sauna in silence. Many people do that as well. Especially afternoon or
early evening is a good time to go to sauna in peace and quiet, when there are less
people.
Now after living a half a year in the Village, many of the sauna buddies are my
friends outside the sauna premises as well.
After I learned to recognize my sauna buddies on the streets with their clothes on, said
hi and started talking.

VERSATILE DISCUSSION IN THE SAUNA

The best thing in the common sauna turns is
the variety of discussions. In the sauna, anyone can share their stories in a comfortable
atmosphere or just listen and laugh at funny stories told by others. The stories continue when cooling down on the roof terrace.
During one sauna evening, discussion
can go from the regular sauna talk to relationships, Platon’s philosophy, women’s
role in Bangladesh to quantum physics.
And of course, it’s ok to just to be quiet

EVERY EVENING IS A SAUNA EVENING

• There are 15-50 sauna-goers per day in the
newest sauna (A-building).
• Free public sauna turns are available in the
A, F, N and P-building.
• Washing and cleaning of sauna premises
takes 80 hours per month.
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FA N TA S I A N O V E L L E T T I

Teksti/story: Heta ja Teemu asukastoimikunnasta
TOIVON KIPINÄ PIMEYDESSÄ

Viikko sitten kuultiin järkyttävä uutinen:
Hacklabin jäseniä oli alkanut kadota. O-talosta oli kerhon jäljiltä löydetty vain silmälaseja ja epämääräistä ektoplasmaa.
Asukastoimikunta kokosi riveistään
pelottomimman Kyläsoturiarmeijansa,
joka lähti selvittämään mysteeriä DDR:n
hyytäville käytäville. Pitkien etsintöjen jälkeen soturit löysivät N:n saunaan piiloutuneen Kylän Hengen. Rentukan kylttiin vangittu Henki oli äitynyt ilkeäksi kyllästyttyään
äärimmäisen kielletyn maven aiheuttamaan tärinään, ja paennut turvaan DDR:n
entiseen kuntosaliin.
Kovista yrityksistä huolimatta soturit eivät
saaneet Henkeä kiinni, vaan avuksi oli kutsuttava yhteisömanaaja. Tämä riensi paikalle
mukanaan A-talon peruskivi, johon oli tiivistynyt lisävoimia Kekkosen kosketettua sitä.
Yhteisvoimin asukastoimikunnan soturit ja yhteisömanaaja saivat Hengen kiinni ja
takaisin Renen logon sisään. Hengen työehtoja parannettiin lupaamalla musiikin tuomaa tärinää kerran vuodessa Kortepohjafesteillä. Aina pimeän tullen voit nähdä Kylän
Hengen erittämässä ektoplasmaa Rentukan
kyltin sisällä saaden sen loistamaan.

A Spark of Hope in the Dark

Shocking news were heard a week ago: Members of Hacklab had gone missing, leaving
behind only glasses and traces of ectoplasm.
The Tenants’ Committee gathered a fearless army of Village Warriors that set out to
solve the mystery into the chilly corridors
of DDR. After a long search, they discovered the Spirit of the Village in the sauna
of N building. The Spirit, captured inside
Rentukka neon sign and angered by the
forbidden deadlift activities performed at
the Rentukka Gym, had escaped into DDR.
Despite their efforts, the Warriors
couldn’t catch the Spirit, but summoned the
Community Exorcist, who rushed to help
bringing the Foundation Stone of building
A. It is charged with mana by the touch of
former president Kekkonen.
By joining forces, the Community Exorcist
and the Warriors caught the Spirit, returning
it inside the Rentukka sign. The Terms and
Conditions of the Spirit’s employment were
improved by promising them the vibe of
music once per year at the Kortepohja Festival. In the dark hours you can see the Village Spirit pouring out ectoplasm inside the
Rentukka sign, making it shine.
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LEIPÄÄ JA SIRKUSHUVEJA
KYLÄKOKOUKSESSA 14.11.18

Kortepohjan fantastisen Ylioppilaskylän jokavuotinen
kyläkokous järjestetään 14.11.2018 klo 19.00 Ravintola
Rentukassa. Tule nauttimaan hengen ja ruumiin täyttymyksestä hurmoksellisessa joukkotapaamisessa. Luvassa notkuvia pöytiä ja elävää sulosäveltä.
Majesteettinen asukastoimikunta värvää kokoontumisessa uusia kyläsotureita, lunasta paikkasi päättäjien
eliitissä! Saavu paikalle tai ole neliö – Asukastoimikunta
2018

BREAD AND CIRCUSES IN THE
VILLAGE MEETING ON 14.11.18

The annual village meeting of the fantastic Kortepohja
Student Village is organized on 14th of November at
7pm in restaurant Rentukka. Come enjoy food for the
mind and body in this voluptuous rally. Full tables and
smooth jams are guaranteed!
Majestic Tenants’ Council will recruit new village soldiers, come and get your place in the elite of decision
makers! Be there or be square – Tenants’ Council 2018.

Ota mukaan
henkilöllisyystodistus,
kyläläisyys tarkistetaan!
Bring your ID, we’ll check
your Kortepohja tenancy!
Katso esityslista osoitteesta
Check out the agenda:
www.kortepohja.fi/
kylakokous

L I S ÄT I E T O A

More information:
Yhteisömanageri
Pihla Honkaniemi
+358 50 361 3637
info@rentukka.fi

”YHTEINEN
ARKI ON OLLUT
Y L L ÄT TÄVÄ N K I N
HELPPOA.”
Onko sinulla palautetta tai juttuideoita Kylä-lehteen?
Haluaisitko ensi kerralla nähdä lehdessä oman juttusi
tai jutun itsestäsi? Kerro se meille! asunnot@jyy.fi

”SAUNA IS A
S O C I A L WAY T O
SPEND TIME”

