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SYKSY ON monille muutoksen aikaa.
Opiskelijat irtautuvat lapsuuskodeistaan, työtä saaneet lähtevät elannon
perään, eronneet tai yhteen muuttavat asemoituvat uuteen, perheet
hakeutuvat tilavampaan, ikäihmiset helpompaan.
Uudessa on totuteltavaa. Tuoksut, äänet, maisemat. Mitkä verhot
valitaan, mihin pannaan tavarat, jotka tekevät asunnosta kodin?
Olipa neliöitä vähän tai paljon, kotiin voi perustaa oman miesluolan tai naisvajan, tilan, jossa saa olla rauhassa ja palautua maailman
töytäisyiltä.
Opiskelijasolussa sellainen oli iso vihreä sohva, tädiltä lähtöisin ja
suvussa jo kiertänyt. Uudessa kodissa mielipaikkojani ovat aamuaurinkoinen kuisti ja kodikas tupakeittiö.
TUTKIJA Veera Kinnunen kuvaa Helsingin Sanomissa muuttoa sekä
ahdistavaksi että puhdistavaksi prosessiksi, jossa ihminen käy läpi elämäänsä; mitä hän kantaa mukanaan, ja mitä odottaa tulevaisuudelta.
Kriisi uhkaa, kun on päätettävä, mitä otetaan ja mistä luovutaan.
Yhden roska on toisen aarre.
”Ei niitä!”, ennätin nuoruuteni muutossa hätiin, kun sisareni nakkeli
tyhjiä mehutölkkejä menemään. ”Niissä on keräilykuponkeja!”
Jos leikkaisit ne talteen, sisko ehdotti silmiään pyöritellen. Kuka sitä
nyt muuttopäivänä ehtii, vänkäsin, ja niin lähti sekin säkki mukaan.
Muuton rasittavin vaihe koittaa, kun nurkissa pyörii enää sekalaista
roinaa. Kinnusen mukaan juuri silloin hermot
ovat koetuksella ja harkinta pettää.
”Ei niitä! Niissä on
Tuttavani osasi odottaa nyssäköiden vyökeräilykuponkeja!”
ryä ja puolityhjiä kaappeja sukulaistyttöjen
muuttotalkoissa. Siihen hän ei arvannut varautua, että neidot tulevat
ovelle vastaan toinen kumihanskat käsissään, toinen juuri laitettu väriaine päässään.
Päivän valitsitte, talkoolainen sai ähkäistyä.

PARAS HETKI muutossa on tutkijan mielestä se, kun kaikki on pakattu
eikä vielä olla uudessa asunnossa.
Itselleni vapauttavin hetki oli, kun alaovelle ajoi asiakirjojen tuhoamispalvelu. Auton kiduksiin katosi kasa papereita, jotka aikoinaan veivät
paljon energiaa ja mielenrauhaa. Nyt se kaikki oli takana.
Entä milloin asunnosta tulee koti?
”Kun en enää haista omaa kotiani.” ”Kun en kuule, kuinka putket lorisevat”, kuvailevat vastaajat Kinnusen tutkimuksessa.
”Mikä täällä pulputtaa?”, ystävä kysäisee ensivisiitillään. Ai mikä,
ihmettelen, kunnes tajuan.
Itse olin jo lakannut kuulemasta pakastimen porinaa.
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