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Koti kaikille yhdestä osoitteesta
Sevas Oy:n asuntotarjonta muuttuu kattamaan 

kodit myös opiskelijoille. Seinäjoen kaupungin 

päätös yhdistää kaikki kokonaan kaupungin 

omistuksessa olevat arava- ja korkotukilainoi-

tuksen alaiset asunnot yhteen yhtiöön toteu-

tuu kesäkuussa 2016. KiOy Marttilan kortteeri 

sulautuu Sevas Oy:öön 30.6.2016. Seinäjoen  

kaupungin omistajaohjauksen linjauksen 

mukaisesti opiskelija-asumisen näkyvyydestä 

huolehditaan entistä paremmin niin, että Seinä-

joen kaupungin maine ja tunnettavuus hyvänä 

opiskelijakaupunkina säilyy myös asumisen 

suhteen. Lisäksi terävöitämme muutenkin Sevas 

Oy:n ulkoisessa näkyvyydessä eri asukasryh-

mille suunnattua asuntotarjontaamme. Tässä 

yhteydessä päivitämme myös yhtiön nimeä. 

Uudistetun Sevas Kodit Oy:n asuntotarjonnasta 

löytyvät niin opiskelijakodit, nuorten kodit, eri-

tyiskodit ja se  niorikodit kuin normaalit vuok-

rakodit.

Yhdistymisellä on myös taloudellisia ja 

toiminnallisia tavoitteita. Kahden yhtiön 

resurssien yhdistämisellä ja toiminnan keskit-

tämisellä vastaamme muun muassa asiakaspal-

veluun ja tehokkuuteen kohdistuviin odotuksiin. 

Henkilöstöjärjestelyillä saavutamme uutta 

tehokkuutta asiakaspalvelussamme. Lisää 

tuottavuutta ja kustannussäästöjä tuovat kiin-

teistöpidon korjaus- ja kunnossapitotöiden jär-

jestäminen ja asuntokannan yhteismarkkinointi. 

Yhdistyneessä yhtiössä onnistumme tasaa-

maan myös uudella tavalla opiskelija-asuntojen 

kysynnän ruuhkahuippuja. 

Kaikkien näiden toimien tavoitteena on hil-

litä asumiskustannusten nousua. Tavoitteena 

on myös, että Seinäjoen kaupungin omistamissa 

asunnoissa asuvia asukkaita ja asunnontarvit-

sijoita palvellaan tapapuolisesti samoja peli-

sääntöjä ja periaatteita noudattaen. 

Sevas Kodit – Hyvän Mielen Kodit kaikille!

Jukka Penttilä

toimitusjohtaja

Jukka

ei ole järkeä. Ei ole mi-
tään, mitä odottaa.
Tittin elämää
-blogi 4.5.2016

Se, että on ymmärtänyt 
oman elämän arvon, ja 
saavuttanut tietynlaisen 
rauhan, on auttanut pää-
semään monista ikävistä 
asioista yli ja saanut ta-

juamaan, että niin kauan 
kun tasapaino sisällä 
säilyy, kaikki on hyvin. 
Kukaan ei pääse kosket-
tamaan sisimpääsi siten, 
että tasapaino horjuisi.
Cava 2.0
-blogi 30.3.2016

Miltä tuntuisi, jos yht-
äkkiä menettäisit sen, 
mihin juuri nyt olet kyl-
lästynyt? Mitä jäisit kai-
paamaan? Mitä uskot 
arvostavasi tämän päi-

vän todellisuudesta  
eniten 5–10 vuoden  
kuluttua?
Hidasta elämää  
-blogiyhteisö
Teppo Ali-Mattilan  
kolumni 9.3.2016

Istun ja tuijotan valo-
kuvia. Selaan vanhoja 
ja tutkin uusia. Palaan 
muistoissani ihaniin  
menneisiin hetkiin ja  
haaveilen tulevasta.  
Ilman haaveita elämässä 

Toivotamme 
kaikille asukkaille
hyvää kesää!

Vikailmoitukset suoraan  
huoltoyhtiölle
Vanhaan tuttuun tapaan asukkaiden 
ilmoittamat reklamaatiot ja vikail-
moitukset tehdään oman asuintalon 
huoltoyhtiölle, jonka yhteystiedot  
löydät Sevaksen nettisivuilta ja 
oman asuintalosi ilmoitustaululta. 
Huoltokutsun voi tehdä myös  
netissä olevalla lomakkeella:  
www.sevas.fi.

Osalle asukkaista uusi huoltoyhtiö
Kasperin, Kärjen, Pajuluoman,  
Huhtalan, Simunan, Törnävän,  
Soukkajoen ja osan Kivistöä huolto-
työt siirtyivät huhtikuussa uudelle 
huoltoyhtiölle. Uusi huoltoyhtiö on 
SOL Palvelut, puh. 020 570 0200. 
SOL on tuttu toimija jo osalle Kärjen 
asukkaista.

Muuttosiivous  
kannattaa hoitaa hyvin
Pois muuttavan asukkaan on huo-
lehdittava asunnon loppusiivouk-
sesta ennen avainten luovutusta. 
Näin seuraavankin asukkaan on 
miellyttävä muuttaa asuntoon. 
Muuton jälkeen tekninen isännöit-
sijä tekee asunnossa muuttotar-
kastuksen. Jos huoneistoa ei ole 
siivottu hyvin, siivous joudutan 
teettämään ulkopuolisella urakoit-
sijalla ja siitä joudutaan lähettä-
mään muuttaneelle asukkaalle 
lasku. 
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Palvelut  
keskittyivät  

Matti Visannin 
kujalle

Teksti: Iina Åman, kuvat: Timo Aalto

Sevaksen ja Marttilan kortteerin yhdistyessä 

molempien yhtiöiden palvelut on siirretty sa-

man katon alle Matti Visannin kuja 10:een. Se-

vaksen tilat järjesteltiin ja remontoitiin niin, 

että asiakkaiden asiointi toimistossa sujuu 

mahdollisimman hyvin. 

Uutta toimistossa on vuoronumerojärjestel-

mä. Asiakas valitsee vuoronumerolaitteesta 

tarvitsemansa palvelun ja pääsee heti odot-

tamaan pääsyä oikean asiakaspalvelijan pu-

heille. 

Myös puhelinpalvelua uudistettiin. Asiakas 

voi valita asiansa mukaisesti juuri oikean pal-

velunumeron.

Marttilan kortteerin asukkaille tutut An-

neli Jyllilä ja Eija Kätkä-Riihioja sekä Asko 

Heikkilä ja Tarja Mäkelä palvelevat opiskeli-

ja-asukkaita kaupungin keskustassa.

ASUKASKILPAILU
Etsi lehdestä kymmenen  -hymiötä ja voita 
kaksi lippua ZZ Top -konserttiin lauantaina 16.7. 
klo 16 Seinäjoen uudelle OmaSp Stadionille!

Kirjoita vastaukseesi, millä sivuilla hymiöt si- 
jaitsevat ja lähetä vastauksesi niin, että se on  
perillä viimeistään 10.6. joko sähköpostilla  
maarit.pitkakangas@sevas.fi tai osoitteeseen  
Sevas Oy, Maarit Pitkäkangas, Matti Visannin  
kuja 10, 60100 Seinäjoki. 

Liitä vastaukseen nimesi, kotiosoitteesi sekä  
puhelinnumerosi ja mahdollinen sähköposti-
osoitteesi. Ilmoitamme tiedon lippujen voittajalle 
henkilökohtaisesti.

Viihtyisyyttä  
asiakaspalvelutiloihin 
Remontoiduissa tiloissa on valoa ja väljyyttä, joten Sevak-
sen toimistolla on entistä mukavampi asioida. Remontoi-
tuihin tiloihin päästiin muuttamaan helmikuussa. 
 Ensimmäiseksi kylään kutsuttiin taloyhtiön asukkaat  
kiitokseksi siitä, että yhteistyö sujui remontinkin aikana 
erinomaisesti.
 Toimitusjohtaja Jukka Penttilän vieraana kävivät muun 
muassa Sirkka Leppälä, Elli Luhta, Tyyne Kaljunen, Liisa  
Rintamäki, Antti Leppänen sekä Olavi Hyvönen ja Hannu 
Hyppönen ja Metalli 37:n naapuri toimistosta Veikko Niemelä.

When Sevas and Marttilan kortteeri were 

merged, the services of both companies 

moved under the same roof at Matti Visannin 

Kuja 10. The office space was renovated and 

organised so that our customers can easily 

take care of their business. 

We have also taken a new turn-number 

system in use. A customer chooses the needed 

service from the turn number device, and is 

guided to wait for their turn with the right 

customer service representative. 

Our phone service has also been renewed. 

When calling, our customers can now choose 

the appropriate phone number for the desired 

service. 

The familiar faces of Marttilan kortteeri, 

Anneli Jyllilä and Eija Kätkä-Riihioja as 

well as Asko Heikkilä and Tarja Mäkelä serve 

students at the same Sevas premises.

All services  
now under one 
roof at Matti  
Visannin Kuja
Text: Iina Åman, photos: Timo Aalto

PALVELUNUMEROT
VUOKRAKODIT JA SENIORIKODIT 
Asunnon vuokraaminen,  
irtisanominen ja asuminen
06 420 3311

OPISKELIJAKODIT JA NUORTEN KODIT
Asunnon vuokraaminen,  
irtisanominen ja asuminen
06 420 3366

VUOKRANMAKSUASIAT
06 420 3355

KIINTEISTÖTOIMI JA  
TEKNINEN ISÄNNÖINTI
06 420 3333

SERVICE NUMBERS
RENTAL HOMES AND SENIOR HOMES  
Renting and termination of an  
apartment, living in an apartment
+358 (0)6 420 3311

STUDENT HOMES AND STARTER RENTAL HOMES
Renting and termination of an  
apartment, living in an apartment
+358 (0)6 420 3366

RENT PAYMENT
+358 (0)6 420 3355

REAL ESTATE AND  
TECHNICAL PROPERTY MANAGEMENT
+358 (0)6 420 3333

RESIDENT/CUSTOMER  
COMPETITION
Find 10 smileys  from this magazine and win  
2 tickets to the ZZ Top concert on Saturday,  
July 16 at the new OmaSp Stadium! 

List the page numbers where you found the smi-
leys in your answer. Send your answer by June 
10, either to maarit.pitkakangas@sevas.fi or to 
Sevas Oy, Maarit Pitkäkangas, Matti Visannin 
kuja 10, 60100 Seinäjoki. 

Please include your name, address and phone 
number and possible email address. The winner 
will be notified personally. 

Eija
Anneli

Tarja

Asko



UUDISRAKENNUKSIA JA REMONTTIKOHTEITA 

Sevas  
rakennuttaa 
ja remontoi

Teksti: Iina Åman

Louhenkadulle rauhaa rakastavien savuton talo 

Kasperin Risuviidassa, aivan Rasti-

puiston vieressä, on jo valettu uuden 

asuinkohteen anturoita. Rakenteilla 

on 45 asunnon kohde, joista yhdeksän 

vuokrataan Tuki- ja osaamiskeskus 

Eskoolle autismin kirjon asukkaita 

varten. Loput asunnot ovat tavallisia 

vuokrakoteja. 

Rakennushanke käynnistyi arkki-

tehtikilpailulla, jossa etsittiin jat-

kojalostukseen sopivaa konseptia 

autismin kirjon henkilöiden asumis-

Risuviitaan tavallisia ja erityiskoteja

Sevaksen asuinkohde Kototie 6 on 

menossa remonttiin kesäkuussa. 

Myöhemmin sitä seuraa Kototie 8:n 

remontti. Rakennuksissa uusitaan 

kaikki talotekniikka ja sisätilojen 

pinnat. Salaojat korjataan, vanho-

ja piharakennuksia puretaan ja pihat 

kunnostetaan. 

– Taloissa on isoja kolmioita, joiden  

tilalle rakennetaan pienempiä huo-

neistoja. Nyt taloissa on 106 asun-

toa ja remontin jälkeen 130 asuntoa.  

Tämä on ylivoimaisesti suurin perus-

korjauskokonaisuus, jota on Sevaksel-

la tehty, Ville Viitala arvioi. 

Kototiellä remontoidaan perusteellisesti
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Uusi kerrostalo Seinäjoen Pohjan 

alueella Louhenkatu 2:ssa tarjoaa 

vuokra-asumisen laatua ja uuden ajan 

asumismukavuutta. 

– Talo on savuton; tupakointi on 

kielletty talon sisätiloissa ja parvek-

keilla. Tämän talon asunnot sovel-

tuvat erityisen hyvin rauhallista ja 

turvallista asumista arvostaville, Se-

vaksen kiinteistöpäällikkö Ville Viita-

la vinkkaa.

Viisikerroksisen talon ensimmäi-

sessä kerroksessa sijaitsee kahdeksan 

hengen ryhmäkoti. Toisessa asuinker-

roksessa on palveluasuntoja erityistä 

tukea tarvitseville, lähinnä kehitys-

vammaisille henkilöille. Alimmassa 

kerroksessa asukkaiden tukena on 

henkilökuntaa ympäri vuorokauden. 

Asunnot vuokraa Tuki- ja osaamis-

keskus Eskoo.

Ylimmät kerrokset 3–5 on tarkoitet-

tu tavallisiksi vuokrakodeiksi. Niihin 

on oma sisäänkäynti, mutta pesula ja 

kerhohuone sekä piha-alue ovat yh-

teiskäytössä.

Asukasvalinnat tehdään kesäkuus-

sa 2016, ja asunnon hakuaika päättyy 

jo 5. kesäkuuta. 

Joupinrajalle vastapäätä Framia 

valmistuu vuoden 2017 elokuussa 85 

asuntoa, jotka on tarkoitettu opiske-

lijoiden asunnoiksi. Suurin osa, yh-

teensä 77 asuntoa, on yksiöitä ja loput 

kahdeksan asuntoa ovat kaksioita.

Kissankulmaan valmistuu opiskelijakoteja
Parasta monien opiskelijoiden kan-

nalta on sijainti sekä opiskelijoiden 

toivomat pienet asunnot.

Rakennuskohteen tilaajana on ol-

lut Marttilan kortteeri. Yhtiöiden fuu-

siosta johtuen rakennuttamissopimus 

on tehty Sevaksen kanssa.

tarpeisiin. Kolmesta kaavaillusta pi-

lottikaupungista hanke on lähtenyt 

toteutumaan vain Seinäjoella. 

– Etsimme pelkistettyä ja kustan-

nustehokasta ratkaisua, niin että koh-

tuuhintaisen rakentamisen vaateet 

toteutuvat myös vuokrien hinnoissa, 

Ville Viitala kertoo.

Suunnitelman mukaan asukkaat 

pääsevät muuttamaan uuteen kotiin 

syyskuussa 2017.

Kuva: Arkkitehtitoimisto Eero Lahti Oy / Timo Vahter

Risuviidan kuvat: Oopeaa Oy
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 T 
odellisena opiskelijakaupunkina on 

yleisesti pidetty kuntaa, jossa on yli-

opisto tai ammattikorkeakoulu. Niiden 

opiskelijat ovat nuoria aikuisia, jotka 

näkyvät ja kuuluvat kaupunkikuvassa ja jotka tar-

vitsevat omat opiskelija-asuntolansa.

Koska edesmenneen Vaasan läänin yliopistokou-

lutukseen johtava lukioverkko oli jo 1950-luvulla 

kattava, oli luonnollista että sekä Vaasassa että 

Seinäjoella alettiin haaveilla omasta korkea-

koulusta. Yliopistosta ei Seinäjoella puhuttu, se 

tuntui etäiseltä ja epärealistiselta. Niinpä täällä 

lähdettiin tavoittelemaan pohjoismaisten esi-

merkkien mukaista alempitasoista maakuntakor-

keakoulua. 

TORNITALOSTA TULI 
ENSIMMÄINEN KORKEA
KOULUTOIMINTOJA  
PALVELEVA OPISKELIJA 
ASUNTOLA.

Vaasa ja Seinäjoki perustivat samana vuonna 

– 1960 – korkeakouluyhdistykset ylläpitämään 

kesäyliopistoa ja edistämään oman korkeakoulun 

saamista. Vaasan asema läänin pääkaupunkina ja 

selkeästi suurempana sekä kaksikielisenä antoi 

etulyöntiaseman. Vaasa sai kauppakorkeakoulun, 

josta ajan oloon kehittyi yliopisto.

Kehitysaluepolitiikaksi ja myöhemmin aluepo-

litiikaksi sanotut tasoittamistoimet synnyttivät 

1970-luvulla myös alueellisen korkeakoulupolitii-

kan käsitteen ja sisällön. Läänit otettiin tavoitea-

lueiksi. Kun Pohjois-Karjala sai läänihankkeensa 

läpi, se sai myös yliopiston. Nyt itäisen Suomen 

yliopistot on kuitenkin koottu yhdeksi yksiköksi. 

Tutkintorakenteen uudistukset johtivat kuiten-

kin pian siihen, että alempitasoisista maakunta-

korkeakouluista luovuttiin. Vaikka korkeakoulun 

saamiseksi oli Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulu-

yhdistyksen johdolla tehty paljon työtä, pidettiin 

yliopistoa tavoitteena mahdottomana. Pienessä 

maassa oli jo lähes 20 yliopistoa, yksi niistä 

omassa läänissä, Vaasassa.

Seinäjoella lähdettiinkin etsimään uutta tietä, 

joka löytyi yhteistyöstä Tampereen yliopis-

ton kanssa. Täydennyskoulutuskeskuksen (TYT) 

filiaali aloitti 80-luvun alussa entisen läänin-

sairaalan tiloissa ja siirsi Seinäjoen korkeakoulu-

kauteen, kuten paikallinen sanomalehti tuolloin 

otsikoi. Jopa ensimmäinen lahjoitusvirka, julkis-

oikeuden apulaisprofessuuri, perustettiin jo vuo-

sia ennen Epanet-professuureja.

TYT aloitti internaattikoulutuksen ja lääninsai-

raalan henkilökunnan asuntolasta, tornitalosta, 

tuli ensimmäinen korkeakoulutoimintoja palvele-

va opiskelija-asuntola. Pian alettiin puhua jo kam-

puksesta.

Tampereen yli-

opiston jälkeen jal-

ka saatiin Helsingin 

yliopiston oven ra-

koon: Seinäjoella 

aloitti Maaseudun 

tutkimus- ja koulutuskeskus, nykyinen Ruralia. 

Ja pian myös Sibelius-Akatemian filiaali tuli vah-

vistamaan musiikillisesti vahvan kaupungin kou-

lutustarjontaa. Myöhemmin ovat tulleet mukaan 

myös Vaasan yliopisto ja Tampereen teknillinen 

yliopisto.

Euroopan unionin jäsenyyden myötä lisääntyneet 

yhteydet Eurooppaan pakottivat suomalaiset huo-

maamaan, että koulutusrakenteemme ei vastaa 

eurooppalaista mallia eikä työmarkkinoiden tar-

peita. Tässä mielessä otettiin askel taaksepäin ja 

palautettiin alemman tasoiset korkeakoulututkin-

not. Maahan luotiin ammattikorkeakoulujen ver-

kosto.

Parin vuosikymmenen ponnistelut korkea-

koulutoimintojen saamiseksi oli kypsyttänyt pää-

töksenteon ilmapiiriä niin, että Seinäjoki nähtiin 

itsestään selvänä ammattikorkeakoulukaupun-

kina. Seinäjoen yliopistokeskus tutkimuspro-

fessoreineen sekä ammattikorkeakoulu ovat 

1980-luvulta saakka asettaneet vaateita korkea-

tasoisten opiskelija-asuntoloiden rakentami-

seksi. Opiskelija-asuntoloiden rakennuttamista ja 

ylläpitämistä varten tarvittiin erityinen toimija, 

perustettiin Marttilan Kortteeri Oy. 

Marttilan Kortteeri Oy:n alallaan hankkima 

erityisasiantuntemus siirtyy nyt yritysfuusion 

myötä Sevas Oy:n penaaliin. 

Opiskelija-

KODIT
kaupunkikuvassa

Teksti: Markus Aaltonen, tornitalon kuvat: Hannu Pettinen
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Istumme Matti Leppälehdon soluasunnon 

kodikkaassa keittiössä. Opiskelija-asun-

non keittiöksi tämä taitaa olla siitä varus-

telluimmasta päästä. 

Ensimmäisenä huomio kiinnittyy hylly-

koriin, joka pursuaa erilaisia teelaatuja.

– Tykkään hifistellä teen, kahvin niin kuin 

muunkin ruoanlaiton kanssa. Tee on help-

po ja edullinen matkatuliainenkin, Leppä-

lehto selittää.

Hifistely näkyy: sivupöydällä on veden-

keitin, tavallinen kahvinkeitin ja mut-

teripannu, kahvimaidon kuumennin ja 

vaahdotin, kahvimylly papujen jauhami-

seen ja niin edelleen.

Maailma lautasella

Leppälehto opiskelee bio- ja elintarviketek-

niikkaa ja tekee parhaillaan lopputyötään. 

Ruoanlaittoa intohimoisesti harrastava ra-

vitsemustieteilijä luettelee bravuureitaan.

– Intialaistyyppinen lammascurry, lam-

paasta tehty tilliliha, marinoidut grillikas-

visvartaat.

OPISKELIJAELÄMÄ MAISTUU HYVÄLTÄ 

Intohimoa kansain-
välisessä keittiössä

Leppälehdon mielestä on mielekästä kok-

kailla opiskelukavereiden kanssa isolla po-

rukalla. 

– Maistelemme toistemme ruokia ja 

vietämme aikaa yhdessä, emme kyyhö-

tä omissa poteroissamme. Eilisiltana is-

tuimme iltaa italialaisen opiskelukaverin 

luona. Mukana oli espanjalainen, tshekki-

läinen, ranskalainen ja muutama suoma-

lainen opiskelija. Tarjolla oli currykanaa, 

paprikapaistosta ja keksi-kreemi-mansik-

kaleivoksia. Leppälehto oli vienyt tuliai-

siksi lähiruokaa, brandy-pähkinäjuustoa 

ja hilloa.

– Varsinkin kansainvälisten opiskelijoi-

den kesken Marttilan alue on kuin oma ky-

läyhteisö. Tiedän että opiskelujen jälkeen 

tulen kaipaamaan tällaista yhteisöllisyyt-

tä. 

Seinäjoen Ammattikorkeakoulussa opiskeleva Matti Leppälehto asuu  

Puskantie 38:ssa soluasunnossa. Toisessa asuinhuoneessa asuu tällä hetkellä 

tsekkiläinen opiskelija. Leppälehdon opiskelijaelämään kuuluu  

kansainvälisyys monin maustein.

Teksti: Iina Åman, kuvat: Timo Aalto

– En tiedä, miten jotkut pärjäävät 

pelkällä aromisuolalla, Leppälehto 

ihmettelee.

”TYKKÄÄN HIFISTELLÄ 
TEEN, KAHVIN NIIN KUIN 
MUUNKIN RUOANLAITON 
KANSSA.”
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Leppälehto kertoo, että kovin ää-

nekästä yhteisöllisyyttä hänen ka-

veripiirissään ei lähtökohtaisesti 

harrasteta, koska toisille on annetta-

va myös kotirauha. 

– Itselläni on se periaate, että haus-

kaa on niin kauan kuin kaikilla on 

hauskaa, mutta ei toisten kustannuk-

sella.

Kotoista kansainvälistymistä

Opintojensa alkuaikoina Matti Leppä-

lehto bongasi kansainvälisten opis-

kelijoiden illanistujaiset. Hän meni 

pokkana mukaan.

– Ja siitä se lähti. Olen toiminut tu-

torina kansainvälisille opiskelijoille 

ja hoitanut opiskelijayhdistys Samos-

sa kansainvälisyysasioita. 

Leppälehto on myös ollut koulutta-

massa uusia tutoreita, kehittämässä 

toimintaa, tiedottamassa ja järjestä-

mässä tapahtumia. 

Leppälehdon mukaan suomalaiset 

opiskelijat arastelevat turhaan kieli-

taitoansa, sillä tänne opiskelemaan 

tulevista monet osaavat englantia 

paljon huonommin kuin keskiverto 

suomalaisopiskelija. 

– Kun ulkomaiset opiskelijat ovat 

tulossa Seinäjoelle, pidämme hei-

hin etukäteen yhteyttä sähköpostit-

se. Menemme heitä asemalle vastaan, 

järjestämme heille kotiavaimet ja au-

tamme elämässä alkuun. Kun ihminen 

ei tiedä ympäristöstä eikä käytännön 

jutuista vielä mitään, on tärkeää et-

tä on joku, jolta voi kysyä. Tulokkaille 

on tehty omat some-ryhmät valmiik-

si, jolloin kukaan ei jää yksin. 

Vertailupohjaa Portugalista

– Ajoittain tutorointi on vaatinut to-

della paljon, mutta se on antanut 

sitäkin enemmän. Olen saanut vaih-

to-opiskelijoista paljon tuttuja ja ys-

täviä, Matti Leppälehto kertoo.

Hän on ollut itsekin vaihdossa ja 

opiskellut puolisen vuotta elintarvi-

ketekniikkaa Portugalissa Coimbran 

polyteknisessä korkeakoulussa. 

– Lähdin keskellä talvea. Täällä oli 

28 astetta pakkasta ja Coimbrassa 18 

astetta lämmintä. Oli ihan mieluisaa 

riisua talvitakki, kun olen enemmän 

kesäihmisiä, Leppälehto virnistää.

Vastassa oli Seinäjoella opiskelleita 

tuttuja kavereita, joilta hän sai apua 

käytännön asioissa. 

– Kun saavuin, minulla ei ollut 

kämppää vielä lainkaan, ja he auttoi-

vat minua asunnon etsimisessä. En 

olisi varmasti itse onnistunut siinä.

Löytyi edullinen asunto kivitalosta, 

jonne tosin talvella piti ostaa lämpö-

patterit, kesällä taas riitti lämpöä ”ai-

ka hyvinkin”.

– Vesi asuntoon kuumennettiin par-

vekkeelta kaasulämmittimestä. Jos jo-

ku tiskasi, suihkuun ei enää riittänyt 

lämmintä vettä. Kun asuu ulkomailla, 

huomaa kuinka meillä täällä on asiat 

oikeasti hyvin, Leppälehto toteaa. 

– Portugalilaisessa koulutuksessa 

keskityttiin enemmän ruokaan kuin 

Seinäjoella. Meillä elintarviketekno-

logia on prosessilähtöistä kehittämis-

tä ja tehdassuunnittelua. Suomalaista 

vahvuutta ovat prosessitekniikka, hy-

gienia, hävikin minimoiminen ja elin-

tarviketurvallisuus, Matti Leppälehto 

vertailee.

Maailma kasvattaa

Kansainvälisyys on kuulunut Lep-

pälehdon elämään koko opiskelu-

ajan. Täällä opiskelleita ulkomaisia 

kavereita on välillä hauska käydä 

tapaamassa Ranskassa, Saksassa, 

Portugalissa, ja minne kukin on opin-

tojensa jälkeen asettunutkin.

– Kuka tietää, mihin kaikki nämä 

kontaktit myöhemmässä elämässä 

johtavat. Saattaa löytyä sellaisia hyö-

tyjä, joista nyt ei edes tiedä.

– On tullut paljon keskusteltua eri-

laisista käytännöistä maailmalla. 

Olen oivaltanut paljon ihmisten käyt-

täytymisestä ja kulttuurisista erois-

ta. Olen oppinut, miten erilaisuuteen 

voi suhtautua ja miten sitä voi käyt-

tää voimavarana. 

– Jos joskus pääsen työhön globaa-

liin yritykseen, ymmärrän että kaikki 

eivät ole samanlaisia kuin me suoma-

laiset. Käytännöt on erilaisia, vaikka 

perustarpeet ovat samanlaisia: tie-

tynlaista osaamista sekin. Maailmaa 

kannattaa nähdä, se opettaa ja kas-

vattaa. 

Kirjahylly kavaltaa ruokahifistelijän 

jo ennen kuin on kurkattu jääkaap

piinkaan. 

Liikuntaa harrastava Matti Leppä

lehto arvostaa terveellistä ja moni

puolista ruokaa. 

Välillä on mukava lähteä reissuun 

tuttujen kavereiden luokse eri  

puolille Eurooppaa.

– Opiskelijat nähdään helposti kulu

na ja rahanreikänä, mutta kyllä 

sivistys ja väestön kouluttaminen on 

investointi yhteiskunnan tulevaisuu

teen. Uusilla innovaatioilla ja vien

nillä voidaan synnyttää menestystä, 

opiskelijayhdistyksen aktiivi Matti 

Leppälehto muistuttaa.

”KUKA TIETÄÄ, 
MIHIN NÄMÄ  

KONTAKTIT ELÄMÄSSÄ 
JOHTAVAT.”
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Voinko pestä auton 
omassa pihassa?

Autojen pesu pihoissa on kielletty. Autonpesu-
paikalla pitää olla öljynerottelukaivo, eikä tällai-
sia ole talojen pihoissa. Olisi myös kovin epäreilua, 
jos joku käyttäisi vettä omiin tarpeisiin, sillä talo-
jen vesipisteiden veden kulutuksen maksaa koko 
talon väki. Samasta syystä yhteistä vesipistettä 
ei voi käyttää omien kukkien kasteluun eikä mat-
tojen pesuun.

Saanko pitää 
lemmikkiä? 

Sevaksella ei ole kielletty lemmikkien pitoa.  
On kuitenkin selvää, että asukas on vastuussa  
lemmikkinsä hyvinvoinnista. Lemmikkien pidossa  
pitää aina huomioida myös naapurit. Lemmikkejä  
ei saa siisteys- ja hygieniasyistä päästää teke-
mään tarpeitaan piha-alueelle, eikä pihoihin ole 
luvallista rakentaa aitauksia. Kissojen ja koirien 
tulee olla taajama-alueilla kytkettynä.

Saako kotona 
tupakoida?

Sevaksen asunnoissa ja parvekkeilla tupakointia 
ei suositella. Tupakoinnista aiheutuvat korjaus-
kulut laskutetaan kuitenkin asiakkaalta. Tupa-
koinnista aiheutuu myös hajuhaittoja, varsinkin 
lasitetuilla parvekkeilla haju jää oikein muhimaan 
omalle ja naapureiden parvekkeille. Tupakan 
tumppeja ei saa heittää pihamaalle.
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Seinäjoen kaupungin asumisneuvo-

ja tarjoaa ”ensiapua” asumisen ongel-

miin jo ennen kuin ne kasaantuvat. 

Hän auttaa vuokralaista ratkaise-

maan pulmatilanteita ja ohjaa tarvit-

taessa sopivien palvelujen piiriin. 

Asumisneuvojaan kannattaa ot-

taa yhteyttä esimerkiksi silloin, jos 

vuokria on jäänyt rästiin, eikä vuok-

ralainen tiedä, miten alkaisi vyyhtiä 

selvittää. Mitä aikaisemmassa vai-

heessa yhteydenotto tulee, sitä pa-

remmat mahdollisuudet pulmia on 

yhdessä ratkoa.

– Pyrimme ehkäisemään häätöjä jo 

ennalta. Siinäkin vaiheessa, kun pe-

rintätoimistolta on tullut kirje, voi-

daan vielä yrittää korjata tilannetta, 

asumisneuvoja Anniina Rinta-Nikko-

la rohkaisee.

Hän ohjaa vuokralaista hoitamaan 

asioita niin, että vuokra tulee mak-

settua ajallaan ja vältytään harmeilta. 

Rästeihin voidaan sopia maksusuun-

nitelma, joka auttaa suoriutumaan ve-

lasta.

Ryhtiä elämään

Tapaamisessa käydään läpi vuokra-

laisen tilanne ja pohditaan yhdessä 

ratkaisuvaihtoehtoja. Asumisneuvoja 

kokoaa verkostot ja ohjaa asiakasta 

niihin palveluihin, joille on tarvetta. 

Hän voi olla myös asiakkaan luvalla 

yhteyksissä muihin sosiaali- ja ter-

veydenhuollon tahoihin.

– Saman henkilön asioiden hoita-

misessa voi olla mukana monia muita 

toimijoita, joten tällä pyritään myös 

selkiyttämään eri toimijoiden rooleja.

Vuokrarästien lisäksi huolet voivat 

liittyä asumisviihtyvyyteen, kuten 

Asumisneuvoja auttaa 
asumisen pulmissa
Teksti: Outi Rantala, kuvat: Timo Aalto

turvallisuuden tunteeseen, yksinäi-

syyteen, kodin siisteyteen, naapuri-

suhteisiin tai häiriökäyttäytymiseen. 

Asumisneuvoja voi antaa käytän-

nön ohjeita tai järjestää tukea kotiin. 

Vuokralaisen kannattaakin ottaa yh-

teyttä asumisneuvojaan, kun syystä 

tai toisesta asumiseen liittyvät asiat 

askarruttavat.

– Tarkoituksena on auttaa monel-

la tavalla elämänlaadun kohenta-

misessa. Kun yksikin asia saadaan 

järjestykseen, stressi vähenee. Jos-

kus ongelmat ovat johtaneet kiertee-

seen, jota yksin on vaikea katkaista. 

Mitä nopeammin kierre saadaan kat-

kaistuksi, sitä varmemmin vältytään 

isommilta harmeilta, esimerkiksi 

häädöltä.

Kökkähenki elää

Asumisneuvoja kannustaa asukkaita 

yhteisöllisyyteen ja osallistumiseen. 

Asumisviihtyvyyttä lisäävät siis-

ti ympäristö ja tutut naapurit, mihin 

voidaan vaikuttaa erilaisilla asukas-

tapaamisilla.

– Järjestimme Kasperinviita 3:ssa 

pihakökän. Paikalle tuli hyvin väkeä 

ja haravat heiluivat jo ennen kuin var-

sinainen kökkä oli alkanutkaan. Siis-

timme pihaa, paistoimme makkaraa, 

tutustuimme, keskustelimme ja kuun-

telimme haitarimusiikkia. 

Mukana olivat talon asukkaiden 

ja asumisneuvojan lisäksi työnteki-

jöitä kaupungin kotihoidosta ja tue-

tun asumisen yksiköstä. Asukkaiden 

tyytyväisyys innostaa Rinta-Nikko-

laa järjestämään talkoita myös muis-

sa Sevaksen vuokrataloissa.

Ota yhteyttä 
asumisneuvojaan
Asumisneuvoja-hankkeessa ovat mukana Seinäjoen  
kaupunki, Sevas ja ARA. Palvelu on tarkoitettu kaikille 
seinäjokelaisille.

Asumisneuvojan puheille pääsee varaamalla ajan puhe-
limitse. Myös sähköpostiyhteydenotto on mahdollinen. 
Sähköpostiviestiin kannattaa liittää puhelinnumero, niin 
asumisneuvoja voi soittaa ja sopia tapaamisesta.

»    Asumisneuvoja Anniina Rinta-Nikkola
»    Tavoitettavissa maanantaista torstaihin kello 8–16
»    Puh. 044 425 5626
»    Sähköposti: anniina.rinta-nikkola@seinajoki.fi

– Asumisneuvoja auttaa elämänlaadun kohentamisessa, 

Anniina RintaNikkola toteaa.

Huhtikuussa työnsä aloittanut asumisneuvoja Anniina RintaNikkola tukee 

Sevaksen vuokralaisia elämänlaadun kohentamisessa. Ympäristöstä huolen 

pitäminen esimerkiksi pihatalkoilla lisää yhteisöllisyyttä.
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Tuo kesä kotiin 
kirpputorilta!
Kaiken kauniin kotiin hankittavan ei tarvitse aina olla uutta. Kirp-

putorilta saat kerrassaan mainioita tavaroita edulliseen hintaan. 

Oman kodin tyyli täytyy tietenkin ottaa huomioon, sillä aivan kaikki 

ei sovi jokaiseen taloon ja asuntoon.

Kun ryhdyt sisustamaan kirpputoritavaroilla, mieti omia maku-

mieltymyksiäsi tai minkälaisessa perheesi parhaiten viihtyy. Aloita 

vaikkapa mieleisestä tai ajankohtaisesta väristä tai sisustustyy-

listä. 

Suositko runsasta vai yksinkertaista? Saako olla paljon värejä vai 

hillitympää, sävy-sävyyn vai jotain neutraalia pienellä värilisällä? 

Vai onko mustavalkoisuus sinun juttusi? Entä koriste-esineet, run-

saasti vai niukasti? Osta vain tarpeeseen, vaikka halpaa onkin!
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Kasvata parvekkeella 
syötävän kaunista

 K esälämpimällä parvek-

keella viihtyvät sulassa 

sovussa kesäkukat ja 

hyötykasvit. Saat muutamalla 

eurolla marketista tai kauppa-

puutarhalta pieniin purkkeihin 

kylvettyjä mausteyrttejä, chi-

lin taimia ja kirsikkatomaat-

teja. Basilika kasvaa suotuisissa 

oloissa pieneksi pensaaksi. 

Herneitäkin voi viljellä omalla 

parvekkeella savensekaisessa 

mullassa. 

Liota herneitä yön yli ja kylvä ne 

sopivan kokoiseen ruukkuun parin 

sentin syvyyteen muutaman sentin 

välein. Kastele multa ja pidä se koste-

ana, mutta ei liian märkänä. Herneitä 

kannattaa kasvattaa parvekkeen sei-

nustalla tukien niitä säleikön avulla.

Parin kolmen kuukauden kuluttua 

voit herkutella pulleilla herneillä. Jos 

sinulla on paljon versoja, saatat malt-

taa leikata niistä muutamia kesäsa-

laattisi kaunistukseksi ja lisämaun 

antajaksi.

Osta itselle  
ja auta muita 
Seinäjoella on useita hyviä kirppu-
toreja, joista löydät päivitystä  
kotiisi. Voit samalla valita, mihin  
tarkoitukseen rahasi menevät.  

Tässä muutama esimerkki.

Humani, Rengastie 10. Avustaa tar-
vitsijoita Suomessa ja Itä-Virossa.  
Tuotosta noin 90 % menee kohteisiin, 
työ tehdään kökällä. 
SPR:n Kontti, Laturitie 2, Hyllykallio.  
Tuotto käytetään Punaisen Ristin avus-
tuskohteisiin. Vaatteita viedään useaan 
maahan, ja niitä annetaan myös turva-
paikanhakijoille. 
Kierrätyskeskus Ekocenter ja 
Kaks'Kättä työpaja, Päivölänkatu 34.  
Toimittaa vaatteita hyväntekeväisyy-
teen sekä trasselitehtaaseen. 
Fida, Kärrääjänkatu 3. Tekee lähetys-  
ja kehitysyhteistyötä ulkomailla ja työl-
listää ihmisiä kohdemaissa.

1

Kierrätyskeskuksesta löytyi kaunis  

taulu 5 euroa. Vihreät pienet kulhot 

0,40 kpl, vihreäkuvioiset lasit 0,20 kpl  

ja pikkuliinaksi sopiva kangas 0,20.

2

Humanissa oli ihastuttava vanha 

keinutuoli, 68 euroa, ja hienot virkatut 

tyynyt 8,50 kpl.

3

Kesäkotia täydentää Fidasta löytyvä 

vihreävalkoinen puuvillaräsymatto  

15 euroa.

4

Kaunis vanha Arabian lautanen  

4 euroa ja kirjottu pöytäliina 3 euroa 

tunnelmaa tuomaan SPR Kontista 

Hyllykalliolta.

5

Vanha puutarhatuoli löytyi sosiaali

alan yhdistyksen kirpputorilta ja  

kunnostettiin parvekekäyttöön.

Keinutuoli 68 €

Tyynyt 8,50 €

2

Räsymatto 15 €

3

1

Kukkaruukku 4 €

Puutarhatuoli

5

Lautanen 4 €
Pöytäliina 3 €

4
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Jaana Uusihauta työskentelee Tuki- ja osaamis-

keskus Eskoon muuttovalmentajana. Hänen val-

mennettaviaan on muuttamassa syksyllä uuteen 

kerrostaloon Louhenkatu 2:een.

– Erityistä tukea tarvitsevien muuttovalmen-

nus aloitetaan hyvissä ajoin, useita kuukausia 

ennen muuttoa. Kaikki alkaa muuttajien ja heidän 

läheistensä yhteisestä infotilaisuudesta, jossa 

käydään läpi muuttovalmennuksen tavoitteet ja 

toimintatapa.

Muutto on iso muutos
Teksti: Outi Rantala, kuvat: Timo Aalto

Muuttovalmennuksen tavoitteena on luoda tur-

vallisuuden tunnetta sekä muuttajalle itselleen 

että hänen läheisilleen ja mahdollisesti myös 

nykyisen asuinpaikan ohjaajille, joiden kanssa 

hän päivittäin on ollut tekemisissä.

– Muuttovalmentaja toimii siltana, kun rakenne-

taan onnistunutta muuttoa.

Louhenkatu 2 on tavallinen kerrostalo, jossa on 

15 asuntoa erityistä tukea tarvitseville asukkaille. 

Muut asunnot ovat vapaasti haettavissa olevia 

vuokra-asuntoja.

– Ensimmäisessä kerroksessa on kodit kahdek-

salle ympärivuorokautista tukea tarvitsevalle 

asukkaalle. Toiseen kerrokseen muuttaa seitse-

män asukasta, jotka tarvitsevat kohtalaista tukea 

asumisessa ja elämisessä.

Toiveet ja tarpeet edellä

Muuttosuunnitelmassa otetaan huomioon muut-

tajan ja hänen läheistensä tarpeet ja toiveet.  

– Selvitetään, mistä kenelläkin hyvä arki muo-

dostuu. Voidaan merkitä ylös esimerkiksi se, onko 

muuttaja aamu- tai iltaihminen, missä paikoissa 

hän tykkää käydä ja mistä asioista hän saa iloa ja 

onnea elämään.

Useimmiten muuttajalla on vanhempiensa tai 

muiden läheisten lisäksi myös ammatillisia tuki-

henkilöitä, jotka ovat muuttovalmennuksessa 

mukana. Yhteistyö on tärkeää ja tiedon pitää kul-

Seppo on  
valmiina muuttoon
Yksi Louhenkatu 2:n tulevista asukkaista on 47-vuotias 
Seppo Katajamäki, joka valmistautuu muuttoon Eskoon  
asumisyksikkö Kotomarkista. Hän on jo tottunut asumaan  
omillaan, mutta edessä on muutto uudelle asuinalueelle ja  
itsenäisempään asumismuotoon.
 Seppo käy arkipäivisin töissä Seinäjoen Toimintakeskuk-
sessa Kärjessä, ja hän on selvittänyt, miten työmatka taittuu 
uudesta kodista käsin.
 – Työmatka pitenee. Nelosen bussi. Sitten vaihto, ykkö-
sellä.
 Hän on ahkera pyöräilemään, ja käy Eskoosta asti kirjas-
tossakin pyörällä. Uuden kodin läheltä onkin lyhyt moniin  
hänen mieleisiinsä paikkoihin, sinne kirjastoonkin.
Seppo kertoo elämästään videolla, jonka on tuottanut Asu-

misen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA. Video löytyy 
esimerkiksi ARA:n kotisivuilta www.ara.fi kohdasta  

Ohjelmat ja hankkeet/Arjen keskiössä. Linkki videoon:  
https://www.youtube.com/watch?v=CumDG6_-Nwg

Seppo Katajamäen työmatka pitenee, mutta kirjastoon ja 

Tokmannille on uudesta kodista lyhyempi matka.

Muuttovalmentaja Jaana Uusihauta 

korostaa, että erityistä tukea tarvitse

van ihmisen muutto täytyy valmistella 

huolellisesti ja varata tähän riittävästi 

aikaa. Näin muuttajalla on turvallinen 

olo elämän muutoksessa.

kea saumattomasti muuttajan lähtöpaikan ja tulo-

paikan välillä.

– Tiedon jakaminen on osa muuttovalmennusta. 

Jokaisesta muuttajasta tehdään taulu, johon kir-

jataan hänen elämänhistoriaansa eli kuka hän 

on ja missä asioissa hän tarvitsee apua ja 

tukea, mistä pitää ja mistä ei pidä.

Muutokseen varautumista

Muutto on iso asia kenelle tahansa, 

mutta erityisesti se on sitä henkilöille, 

jotka tarvitsevat arjessaan muiden tukea. 

Muuttovalmennuksella pyritään rohkaise-

maan muuttajia, että he uskaltavat tarttua 

elämänmuutokseen.

– Vaikka muutto olisikin iloinen ja odotettu asia, 

muuton jälkeen voi tulla reagointia muutokseen. 

Tästäkin puhumme muuttovalmennuksessa etu-

käteen, niin tällaiset tunteet eivät tule yllätyk-

senä.

Muuttovalmentaja perehtyy jokaisen muut-

tajan yksilölliseen tilanteeseen ja kokoaa tar-

vittavat verkostot heti muuttovalmennuksen 

alkuvaiheessa.

– Muuttovalmennukseen osallistuvat muutta-

jan lisäksi hänen läheisensä, ystävänsä ja avus-

tajansa, lähettävä taho, vastaanottava taho, koulu 

tai työpaikka. Kaikilta saadaan arvokasta tietoa 

muuton tueksi.

Osaksi lähiyhteisöä

Valmennuksia on järjestetty viime marraskuusta 

lähtien kuukausittain Seinäjoen Toimintakeskuk-

sessa Kärjenmäellä. Tilaisuuksissa on käsitelty 

muuttoa eri näkökulmista ja tuotu uutta asuinym-

päristöä tutuksi konkreettisin keinoin.

– Olen näyttänyt esimerkiksi valokuvia eri puo-

lilta Pohjan kaupunginosaa, ja sitten olemme 

keskustelleet niistä paikoista muuttajien 

kanssa. Olemme miettineet, millä tavoin 

he voivat liittyä lähiyhteisöönsä, miten 

pääsevät liikkumaan paikasta toiseen ja 

mihin tarvitsevat avustajaa mukaan.

Asukkaat pääsevät tutustumaan uusiin 

koteihinsa kesäkuussa, ja muuttopäivä on 

alkusyksystä. Muuton jälkeen noin kuu-

kauden tai parin kuluttua tehdään 

vielä muuton arviointi, jossa 

asukkaat saavat kertoa koke-

muksista uudessa asuinpai-

kassaan. 

1. 
Yksilöllinen  

muuttosuunnitelma

Keskustelu tunteista,  
odotuksista, peloista,  

unelmista ja  
toiveista

2. 
Tiedon jakaminen,  
kuka muuttaja on:  

elämänhistoria, apu ja tuki

Läheisten perehdytys ja  
muutosta keskustelu

Yhteistyö

3. 
Tulevaan kotiin ja  
lähiympäristöön  

tutustuminen

Yökylä tai pidempi  
asuinkokeilu

4. 
Uuden kodin toiminta- 
tapoihin tutustuminen

Tulevan kodin suunnittelu  
ja kalustehankinnat

Tupaantuliaiset

5. 
Muuton muistilista:  

sopimus ja ilmoitusasiat

Kotiutumisen tukeminen

Muuton arviointi
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 K 
orkeakoulupastori Aila 

Orsila käy säännöllises-

ti kaikissa Seinäjoella ja 

Ilmajoella sijaitsevissa 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun yk-

siköissä tapaamassa sekä suomalai-

sia että ulkomaalaisia opiskelijoita. 

Hän myös vetää sairaanhoitajaopis-

kelijoille muun muassa Hengellisyys 

hoitotyössä -kursseja.

Evankelis-luterilainen pappi ottaa 

kaikki avuntarvitsijat vastaan avoi-

min mielin ja auttaa parhaan taitonsa 

mukaan, joskus todella konkreettises-

tikin.

– Opiskelijat tulevat luokseni erilai-

sissa elämän ja kuoleman kysymyk-

sissä, mutta myös hyvin arkisissa 

asioissa. Näen hengellisyyden laaja-

na teemana. Olen kaikkia varten, en 

vain kristittyjä.

Konkreettista apua

Orsila määrittelee itsensä ”yleismies 

Jantuseksi”. Välillä avuntarve liit-

tyy hengelliseen pohdintaan, mut-

ta toisinaan hän antaa apua arkisiin 

ja käytännönläheisiin asioihin. Apua 

saatetaan tarvita arjessa selviytymi-

seen, kun opiskelijalla on mennyt sor-

mi suuhun vaikka kaupan valikoimia 

katsellessaan.

– Olen joskus käynyt kansainvä-

lisen opiskelijan kanssa kaupassa 

ja näyttänyt esimerkiksi, missä on 

mannaryynejä tai mistä löytyvät sii-

voustarvikkeet ja mitä pesuaineita 

käytetään mihinkin.

Hän on myös ottanut selvää, mis-

tä saa hankittua muuttoauton ja neu-

vonut, miten pukeutua pakkasella. 

Hänellä on työkalupakki, josta opis-

kelijat tulevat joskus lainaamaan va-

saraa tai muita tarpeellisia työkaluja. 

Korkeakoulupastori  
ohjaa kädestä pitäen

Ammattikorkeakouluopiskelijat  

kääntyvät pastori Aila Orsilan  

puoleen niin ihmissuhteisiin ja  

hengelliseen pohdintaan liittyvissä 

kuin arkisissa käytännön asioissakin.

Hän saattaa ohjata opiskelijoita myös 

etsimään edullisia kodin tarvikkeita 

oppilaitoksen kirpputorilta ja keskus-

tella sisustukseen liittyvistä asioista.

Ihmissuhteissa tukena

Orsila on toiminut monesti lohdutta-

vana olkapäänä, jos opiskelijalle on 

iskenyt koti-ikävä tai hänellä on ollut 

ihmissuhteissa murheita. Yksinäisyys 

on melko yleinen teema.

– On ihmisiä, jotka viihtyvät yksin 

tuntematta itseään yksinäisiksi. Toi-

set taas kokevat yksinäisyyttä väki-

joukossakin.

Neuvoja voidaan kysellä soluasu-

misen ongelmiin. Orsilan mukaan 

ihmisten siisteyskäsitykset vaihtele-

vat, ja vaikka pääsääntöisesti yhtei-

sasuminen sujuu hyvin, joskus saman 

katon alla voi tulla hankaluuksia. Eri-

mielisyyksiä voi syntyä, jos toinen on 

tarkka ja toisella on väljempi käsitys 

siisteydestä.

– Tietysti paras tapa on puhua 

suoraan siitä, mikä vaivaa, ja yrit-

tää löytää ratkaisu yhdessä asuin-

kumppanin kanssa. Joskus parhaana 

ratkaisuna voi olla uuden asunnon et-

siminen.

Orsila on auttanut monia myös pa-

risuhdemurheissa ja vanhemmuuden 

kysymyksissä. Hän on neuvonut nuo-

ria äitejä jopa imetysasioissa.

– Jos omat vanhemmat ovat tosi 

kaukana, muissa maissa, niin suo-

malainen ja eteläpohjalainen äitiys ja 

vanhemmuus voi joskus aiheuttaa ky-

symyksiä.

Epätyypillistä papin työtä

Korkeakoulupastorin työpiste si-

jaitsee samoissa tiloissa opiskelu-

terveydenhuollon kanssa. Orsilan 

lähityökavereina ovat terveydenhoi-

tajat ja psykologi. Työ on moniam-

matillista ja opiskelijoiden hyväksi 

toimitaan yhteistyössä. Seurakunnan 

työntekijät ja moninaiset verkostotkin 

ovat hänen työssään tärkeitä.

– Teen aika epätyypillistä papin 

työtä, kun viikonloput ovat pääosin 

vapaina. Olen toimittanut vihkimisiä 

ja kasteita työntekijöiden ja opiskeli-

joiden pyynnöstä, mutta varsinaisia 

toimitus- tai jumalanpalvelusvuoro-

ja minulla ei ole.

Orsila laskee, että nelisenkymmen-

tä prosenttia työstä hänen työkie-

lenään on englanti. Kerran viikossa 

kokoontuvissa Höpötystä-illoissa 

Cafe Kismuksessa käy kansainvälisiä 

opiskelijoita ja seurakunnan vapaaeh-

toisia eläkeläisiä. Tavoitteena on ollut 

tutustuttaa opiskelijat suomalaisiin 

perinteisiin ja tapoihin esimerkiksi 

käsitöitä tekemällä ja keskustelemal-

la suomalaisten kanssa. Opiskelijat 

ovat puolestaan antaneet tietoa oman 

maansa perinteistä ja tavoista.

– Syksylle suunnitellaan uusia yh-

teistyökuvioita lähityökavereiden, 

SAMO:n ja seurakunnan nuorten ai-

kuisten papin kanssa.

Työ tuottaa hänelle suurta iloa.

– Työni on tosi inspiroivaa ja innos-

tavaa. On etuoikeus työskennellä tuol-

laisen monenkirjavan seurakunnan 

keskellä. Aina oppii itsekin eri uskon-

noista ja kulttuureista. 

Opiskelijoille suunnatuissa Marttilan kortteerin vuokra-asunnoissa asuu monista eri kulttuureista tulevia 

asukkaita. Opiskelijat tarvitsevat monenlaista tukea, mikä näkyy korkeakoulupastori Aila Orsilan työssä.

Teksti: Outi Rantala, kuvat: Timo Aalto

TYÖ TUOTTAA MINULLE 
SUURTA ILOA. ON ETU-
OIKEUS TYÖSKENNELLÄ 
MONENKIRJAVAN SEU-
RAKUNNAN KESKELLÄ.
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Kapernaumissa sijaitsevan Eläinlää-

käriasema Evidensian vastuueläin-

lääkäri Aija Rita suosittelee omasta 

pennusta haaveilevaa harkitsemaan 

tarkasti asiaa etukäteen. Onko itsellä 

mahdollisuutta ja halua käyttää lem-

mikin kanssa niin paljon aikaa kuin 

sen hyvä hoitaminen vaatii?

Koiralla on tarve liikkua

– Koira tarvitsee paljon liikuntaa ja 

omalle rodulleen ominaista tekemis-

tä. Ei riitä, että sitä käyttää vain tar-

peillaan, Aija Rita sanoo. 

ELL Aija Rita: 

Lemmikki tarvitsee  
aikaa ja huolenpitoa

– Eläimen hyvinvoinnin kannalta  

on tärkeä muistaa, että eläin  

ei ole ihminen. Sillä on lajilleen  

ja rodulleen tyypilliset tarpeet,  

eläinlääkäri Aija Rita muistuttaa.

Koira voi tuottaa omistajalleen 

suurenmoista iloa. Koiran kanssa 

voi käydä tottelevaisuuskoulussa tai 

agility-kisoissa, metsästää, retkeillä 

ja keksiä aina uusia temppuja. 

Pentukoira tarvitsee aluksi paljon 

aikaa ja huolenpitoa, että sen elämä 

lähtee kehittymään hyvään suuntaan.

– Kun pentu tulee kotiin, on tär-

keää alkaa opettaa sitä sisäsiistik-

si. On erittäin tärkeää, että pentu saa 

pienestä pitäen tottua vieraisiin ih-

misiin. Sen pitää sosiaalistua myös 

toisiin koiriin. Harjoittelun voi aloit-

taa turvallisimmin rokotettujen mui-

den pentujen kanssa. Koirapuistoihin 

on asiaa vasta sitten, kun koiran pe-

rusrokotukset ovat kunnossa. Pentua 

kannattaa totuttaa vähä vähältä myös 

yksin jäämiseen. Aija Rita neuvoo.

Hankittaessa lemmikkiä varsinkin 

kerros- ja rivitalo-olosuhteisiin kan-

nattaa valita koira, joka ei ole kovin 

haukkuvaista rotua. Onhan muka-

vampi, jos naapuritkin suhtautuvat 

koiraan hyväksyvästi. 

– Kun ottaa pennun, on hyvä ker-

toa siitä naapureille ja pyytää hei-

tä  sanomaan heti, jos koira haukkuu 

 yksin jäätyään. Näin ongelmaan voi-

daan alkaa etsiä ratkaisua.

Kissa on seurankipeä

Kissat pidetään kaupungeissa sisä-

kissoina. Aija Ritan mukaan rotukis-

sat ovat yleisesti ottaen sopeutuneet 

paremmin sisäkissan elämään kuin 

maatiaisserkkunsa.

– Kissa oppii helposti sisäsiistik-

si, mutta se on muutoin aika vaativa 

lemmikki. Kissalle on hyvin tavallista 

turhautuminen ja stressaantuminen. 

Stressi tuottaa häiriökäyttäytymis-

tä, pissaamista vääriin paikkoihin, 

virtsatieongelmia ja ihovaivoja. Kissa 

tarvitsee tilaa, tekemistä ja seuraa. 

Joskus on helpompi hankkia kotiin 

kaksi kissaa.

Osa kissoista on rauhallista sorttia, 

mutta monet ovat hyvin seurallisia, 

leikkisiä ja aktiivisia. Kotiin kannat-

taa varata kiipeily- tai raapimapuu. 

– Olisi tärkeää varmistaa, että sisä-

kissalla on tarpeeksi tilaa ja että sille 

on antaa aikaa. 

Oma koira tai kissa on monen mielestä houkutteleva ajatus. Aina ei tule ajatelleeksi,  

että koiranpennun hankkiminen tarkoittaa sitoutumista sen hoitamiseen noin  

kahdeksitoista vuodeksi eteenpäin. Kissan elinikä voi olla 15–20 vuotta.

Teksti: Iina Åman, kuvat: Timo Aalto

– Kissa pitäisi leikata nuorena, että 

sille ei tule merkkailuongelmia. Kaik-

ki kissat pitäisi rokottaa kissaruttoa 

vastaan, sillä se voi tarttua sisäkis-

saankin. Myös loiset voivat aktivoitua 

kissoissa, joten matokuureista kan-

nattaa huolehtia. 

Kerrostalossa ikkunat ja parvek-

keet ovat kissakodin riskitekijä. Kis-

sa menee mielellään kurkkimaan ulos 

ja voi tipahtaa maahan. Vaikka kissa 

ei loukkaantuisikaan, se voi säikähtää 

ja karata, eikä se välttämättä kerros-

taloalueella osaa enää kotiin.

– Kissa on paikkasidonnainen ja re-

viiritietoinen. Sille matkustaminen 

voi olla aika iso stressi. Se nauttii elä-

mästään, kun olot ovat vakiot ja pal-

velu pelaa, Aija Rita naurahtaa. 

LEMMIKIN OMISTAJAN MUISTILISTA
•  Huolehdi perusterveydenhoidosta
•  Hoida rokotukset ja matokuurit 
•  Syötä korkealaatuista ravintoa
•   Tarjoa tarpeeksi liikkumista  

ja tekemistä
•  Totuta pentu turkin ja kynsien hoitoon
•  Leikkauta kissa ja koirakin,  

jos et aio jalostaa

22 | sevasmaailma 23 | sevasmaailma



VUOKRAKODIT JA 
SENIORIKODIT  
Asunnon vuokraaminen,  
irtisanominen ja asuminen  
06 420 3311

OPISKELIJAKODIT JA 
NUORTEN KODIT 
Asunnon vuokraaminen,  
irtisanominen ja asuminen  
06 420 3366

VUOKRANMAKSUASIAT 
06 420 3355

KIINTEISTÖTOIMI JA  
TEKNINEN ISÄNNÖINTI 
06 420 3333

TALOUSHALLINTO 
Kirjanpito ja ostoreskontra 
06 420 3322

HALLINTO 
Talousjohtaja Sirpa Kauppila 
06 420 3324 
Toimitusjohtaja Jukka Penttilä 
06 420 3330

Toimituskunta: Jukka Penttilä, Maarit Pitkäkangas, Iina Åman Toimitus: Iina Åman, Viestintätoimisto Tenho Ulkoasu ja taitto: Tanja Mäki-Jussila, 
Semio Oy Kannen kuva: Timo Aalto, Wave Productions Julkaisija: Sevas Oy Painopaikka ja painosmäärä: Litoset/KTMP Group, 4000 kpl

Hyvän
mielen koti.

Käyntiosoite / Address:
Matti Visannin kuja 10
60100 Seinäjoki
Avoinna arkisin klo 9.30–15.30
Open weekdays from 9.30 to 15.30
www.sevas.fi

RENTAL HOMES AND 
SENIOR HOMES  
Renting and termination of an  
apartment, living in an apartment 
+358 (0)6 420 3311

STUDENT HOMES AND 
STARTER RENTAL HOMES 
Renting and termination of an  
apartment, living in an apartment 
+358 (0)6 420 3366

RENT PAYMENT 
+358 (0)6 420 3355

REAL ESTATE AND  
TECHNICAL PROPERTY MANAGEMENT 
+358 (0)6 420 3333

FINANCIAL ADMINISTRATION 
Accounting and accounts payable 
+358 (0)6 420 3322

MANAGEMENT 
Administration Director, Sirpa Kauppila 
+358 (0)6 420 3324 
Managing Director, Jukka Penttilä 
+358 (0)6 420 3330

Kaikki palvelut  
yhdestä osoitteesta

All services  
from one place

VUOKRAKODIT

NUORTEN KODIT

OPISKELIJAKODIT SENIORIKODIT

ERITYISKODIT

www.sevas.fi
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