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Tietoja asukkaista ja asumisesta Lestadiolaisten ylioppilaskodin historiaan
Ylioppilaskotimme vuosijuhlien valmistelu on antanut virikkeen sen historian
kirjoittamiseen vuodesta 1949 lähtien. Kannatusyhdistyksen johtokunta on uskonut
tehtävän professori Hannu Mustakalliolle, kodin entiselle asukkaalle. Hän käyttää
aineistonaan muun muassa yhdistyksen pöytäkirjoja, vuosikertomuksia, Maitojyvälehteä ja lehdistöä sekä avainhenkilöiden haastatteluja.
Jotta ylioppilaskodin eli ”Lestiksen” elämää voitaisiin kuvata sen asukkaiden
näkökulmasta, tarvitaan tietoa myös muista kuin kirjallisista lähteistä. Sinä, joka olet
joskus asunut Ylioppilaskodin jossakin huoneistossa, voit osaltasi edistää
historiahanketta kertomalla omista kokemuksistasi.
Tähän lomakkeeseen sisältyy kysymyksiä, joihin pyydämme Sinua
ystävällisesti vastaamaan. Saadut tiedot palvelevat historian kirjoittamista jo
sellaisenaan. Parhaassa tapauksessa aidot, elävät ja informatiiviset kuvaukset
pääsevät mukaan tekstiin niin, että niiden esittäjän nimi mainitaan. Pienetkin tietovihjeet
saattavat sitä paitsi johtaa tutkimuksessa uusiin kysymyksiin ja uusille lähteille.
Voit vastata joko tämän lehden kopioon, erilliselle paperille tai
sähköpostiviestinä (liitetiedosto). Vastauksessa riittää viittaus kysymysten numeroihin.
Sinun ei välttämättä tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin.
Voit levittää kyselystä tietoa muillekin tuntemillesi Lestiksen entisille asukkaille.
Jos et ole itse asunut ylioppilaskodissa, mutta olet muuten ollut tekemisissä
sen kanssa, voit kertoa vapaamuotoisesti omista yhteyksistäsi ja kokemuksistasi.
Tutkimusta tehdään ”rakkaudesta ylioppilaskotiin”, tutkijan omana
harrastuksena monien virkatehtävien ohella. Se merkitsee samalla pyrkimistä
asialliseen, luotettavaan ja tasapuoliseen esitykseen, joka tuo kodin ylläpitäjien
uhraukset esille mutta ei kaihda kipeitäkään kysymyksiä. On tullut aika käsitellä
esimerkiksi lestadiolaisuuden kriisivaiheita avoimesti ja objektiivisuuteen pyrkien.
Vastauksista muodostuu aineisto, joka talletetaan asianmukaisesti
Ylioppilaskodin arkistoon. Halutessasi aineisto voidaan käsitellä myös täysin
luottamuksellisena.
Odotamme vastaustasi mahdollisimman pian.
Kiitos niille entisille lestisläisille, jotka jo 50-vuotisjuhlien yhteydessä (1999 2001) lähettivät vastauksiaan! Ne ovat tallessa ja muodostivat hyvän alun
historiahankkeelle.
Tähän kyselyyn vastanneille tiedotetaan aikanaan historiahankkeen
valmistumisesta ja tarjotaan sitä tilattavaksi edullisella ennakkohinnalla.

I Taustasi
1. Etu- ja sukunimet asumisaikana (alleviivaa puhuttelunimi)
2. Uusi nimi, mistä lähtien?
3. Nykyinen osoite ja yhteystiedot (myös puhelin ja mahdollinen sähköposti)
4. Syntymäaika
5. Syntymäpaikka ja mahdolliset muut asuinpaikat ennen Lestikseen tuloa
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6. Isän ja äidin nimi sekä ammatti
7. Montako lasta vanhemmillasi oli?
8. Vanhempiesi uskonnollinen taustaryhmä ja mahdollinen asema esimerkiksi
herätysliikkeessä (pappi, saarnaaja yms., mikä lestadiolainen ryhmä: rauhanyhdistys =
SRK, Elämän Sana, Rauhan Sana, uusiheräys, esikoisuus). Voit myös muuten kuvata
kotisi henkeä ja ilmapiiriä (yhteiskunnallinen ajattelu, koulutuksen arvostus,
kulttuuriasenteet, varallisuus).
9. Oma uskonnollinen sitoutumisesi/samastumisesi ennen Lestistä/myöhemmin
10. Mistä koulusta ja milloin pääsit ylioppilaaksi (tai muu oppilaitos ennen Lestikseen
tuloa)

II Aika Lestadiolaisten ylioppilaskodissa
1. Minä vuosina asuit ylioppilaskodissa? Asuitko Marilassa tai ylioppilaskodin
kaupunkiasunnoissa?
2. Miksi ja miten hakeuduit ylioppilaskotiin
- mikä oli ensisijainen syy Lestiksen valintaan?
- mistä sait tietoa?
- kuka kehotti?
- keneltä sait suosituksen?
- mitä asuminen Lestiksessä merkitsi taloudellisessa suhteessa (miten pääasiassa
rahoitit opintosi)
- mitä muita asumisvaihtoehtoja oli Helsingissä?
- onko perheestäsi/suvustasi ollut muita asumassa Lestiksessä?
3. Opiskeluala ja -vuodet
4. Ensivaikutelmasi ylioppilaskodista (huoneistona ja yhteisönä)
5. Huonetovereitasi
6. Läheisiä ystäviäsi / keskeisiä vaikuttajia ylioppilaskodin asukkaiden joukossa
7. Millaisia ”palveluja” sait ylioppilaskodista? Mitä jouduit itse tekemään?
8. Vaikutelmia ja muistoja Hilma Jokelasta (emäntänä 1949 - 1979) ja muista kodin
työntekijöistä. Tai (vuoden 1981 jälkeen): Miten omatoiminen elämä sujui
”emännättömässä” ylioppilaskodissa?
9. Isäntiä ja (opiskelija)emäntiä asumisaikanasi. Hoiditko itse asukkaiden
luottamustehtäviä? Jos hoidit, kerro toimenkuvastasi. Olitko auttamassa esimerkiksi
kesähotellitoiminnassa?

3
10. Esimerkkejä ylioppilaskodin antamasta ”opintoneuvonnasta” (erityisesti teologia:
luentomuistiinpanojen kopioiminen, vuorottelu luennolla käymisessä, valmistautuminen
tentteihin). Voit myös arvioida ylioppilaskodin merkitystä oman aineen opintojen
kannalta.
11. Lestadiolaisuus ja teologian opinnot
- Teologisten opintojen pääaine
- Teitkö esimerkiksi pääaineesi gradututkielman lestadiolaisuuteen liittyvästä aiheesta?
- Avustitko Pekka Raittilaa lestadiolaisuuden historiaan liittyvän tiedon keräämisessä?
12. Vapaa-ajan vietto Lestiksessä
- kodin ilmapiiri
- esimerkkejä yhteisistä harrastuksista
- retket ja vierailut muualle
- liikunta- ja urheiluharrastukset
- kosketukset muihin kristillisiin ylioppilaskoteihin (erityisesti Konvikti, Körttikoti, Domus
Evangelica)
- iltahartaudet, raamattupiirit
- musisointi
- juhlat: fuksiaiset, valmistujaiset, nimi- ja syntymäpäivät
- muistoja seurustelusta, saitko myös puolison Lestiksestä?
- kommelluksia ja ongelmatilanteita?
13. Suhde kirkkoon ja lestadiolaiseen herätysliikkeeseen
- Kokemuksia Lestiksen seuroista (myös muistoja asumisaikasi puhujista/omista
seurapuheistasi)
- Keitä Lestiksen vanhoja tukijoita ja ystäviä muistat? Kävitkö heitä katsomassa heidän
kotonaan?
- Miten muuten olit mukana lestadiolaisessa toiminnassa Helsingissä?
- Toimitko ylioppilaskodin edustajana muualla lestadiolaisen kristillisyyden piirissä?
- Olitko mukana kristillisillä talvipäivillä Ylitornion kristillisellä kansanopistolla?
Kokemuksia ylioppilaskodin yhteisistä matkoista sinne? Entä muu ylioppilastyö
lestadiolaisuuden piirissä?
- Kokemuksiasi vanhoillislestadiolaisen liikkeen hajaannuksesta 1960 - 1961, erityisesti
ylioppilaskodin näkökulmasta
- Suhteesi tuomiokirkkoseurakuntaan/muuhun kirkolliseen toimintaan Helsingissä
opiskeluaikana?
14. Maitojyvä-lehti
- Miten olit mukana Maitojyvä-lehden toimittamisessa / avustamisessa / levittämisessä?
15. Yleinen ja kristillinen ylioppilastoiminta
- Olitko aktiivisesti mukana
+ Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen (TYT) tai muun ainejärjestön
toiminnassa?
+ Jonkin kristillisen ylioppilasjärjestön (minkä?) toiminnassa?
+ Osakuntasi (minkä?) tai ylioppilaskunnan (HYY) toiminnassa?
+ Jonkin muun (esimerkiksi poliittisen) ylioppilasyhdistyksen toiminnassa?
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16. Dokumentteja
- Onko Sinulla hallussasi hyvälaatuisia valokuvia asumisajaltasi? Oletko valmis
lainaamaan niitä käytettäväksi historiakirjan kuvituksessa? (kuvat palautetaan)
- Oletko laatinut jonkin kirjoituksen/antanut haastattelun, jossa käsittelet (tai sivuat)
asumistasi Lestiksessä? Liitä kopio vastauksesi mukaan.
- Voitko jäljentää otteen kirjeestä/päiväkirjasta, jossa kuvaat elämää Lestiksessä
(haluttaessa anonyymisesti)

III Lestiksen jälkeinen aika
1. Lestiksen jälkeinen opiskeluaika
- Olitko Lestiksessä valmistumiseesi saakka?
- Miksi lähdit pois Lestiksestä?
- Missä muualla asuit vielä opiskeluaikanasi?
2. Mitkä ovat olleet pääasialliset elämäntehtäväsi (teologien ei tarvitse toistaa
teologimatrikkelissa olevia tietoja)
2. Miten arvioit tämän päivän näkökulmasta Lestiksessä viettämiesi vuosien merkitystä?
3. Mikä on suhteesi tämän päivän lestadiolaisuuteen tai muihin herätysliikkeisiin? Oletko
käynyt ylioppilaskodin seuroissa?
4. Puolison nimi ja ammatti
5. Terveisiä/toivomuksia ylioppilaskodin nykyisille asukkaille ja päättäjille
6. Jäsenyys Lestadiolaisten ylioppilaskodin kannatusyhdistyksessä:
a. Olen tällä hetkellä jäsen
b. En ole jäsen
c. Haluan liittyä jäseneksi
7. Muuta kerrottavaa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Parhaat kiitokset osallistumisestasi. Olemme yhteisellä asialla.
Palauta vastauksesi erillisessä kirjekuoressa tai sähköpostin liitetiedostona osoitteella
Professori Hannu Mustakallio, Itä-Suomen yliopisto, PL 111, 80101 Joensuu.
Puh. (013) 251 4315 (työ), (013) 823 920 (koti), 040 531 3214 (GSM).
E-mail 2010 - hannu.mustakallio(at)uef.fi

