Opiskelija-asumisen aakkoset
Monille ensimmäinen oma asunto on valtava askel
itsenäistymisen saralla. Itse muutin 16-vuotiaana omilleni, ja
se oli yllättävän helppo askel otettavaksi. Internet on
pullollaan vuokra-asuntoja tarjoavia sivustoja, mutta asuntoa
etsiessä on hyvä käyttää muitakin keinoja, sillä nämä
internetin asunnonhakupalvelut omaavat muun muassa
suunnattomat jonot. Asunnon tarpeessa olevan on hyvä pyytää
niin ystäviään kuin sukuaankin ottamaan selvää mahdollisista
asunnoista. Ei myöskään kannata unohtaa muita keinoja, kuten
kauppojen ilmoitusseiniä tai internet-foorumeita. Myös jotkut
koulut saattavat pystyä tarjoamaan apua asunnonhankintaan.
Ensimmäistä asuntoa hankittaessa tuskin kenelläkään on varaa
nirsoiluun asunnon ominaisuuksissa: joskus ainoa vaihtoehto on
parvekkeeton kerrostalo, pihaton rivitalo, tai jopa valmiiksi
sisustettu ja määräaikainen katto pään päällä. Jos yksinäisyys
pelottaa omilleen muuttavaa, kannattaa harkita myös
kämppäkaveria, alivuokralaisuutta tai kommuunia.
Yksityiseltä henkilöltä asuntoa vuokrattaessa kannattaa olla
varuillaan, sillä vuokraisäntäsi tai -emäntäsi saattaa tarpeen
kokiessaan vaatia sinua muuttamaan pois. Vaikkakin yksityiset
ovat usein joustavampia sopimuksien ja maksujen kanssa, itse
suosin suuria vuokrayhtiöitä, sillä heillä on resursseja
asunnon kunnossapitoon. Eivätkä he ikinä irtisano
vuokrasopimusta kunnollisen vuokralaisen kanssa.
Yksinään

asuvan

opiskelijan

tärkeimpiin

kykyihin

kuuluu

budjetointi. Harvoin jää varaa vaatteisiin tai edes
monipuoliseen ruokavalioon, viihdetavarasta tai juhlimisesta
puhumattakaan. Huonolaatuisista kauppaketjujen omista
halpamerkeistä ja 30 % alennetuista pikaisesti pilaantuvista
ruoista tulee nopeasti paras ystäväsi, kun nälkä alkaa
kalvamaan eikä tukirahoja kuulu. Varmaa ainakin on että vuoden
tai kahden kuluttua tulee välillä ikävä takaisin vanhempien

soppapatojen ääreen.
Totta kai – jos henkilön psyyke ja energia antavat periksi –
lyhyet työvuorot ovat aina varteenotettava vaihtoehto pienen
lisätienestin
saavuttamiseksi.
Kuitenkin
urakan
ylikuormittumisen riski kannattaa aina ottaa huomioon, ja
pyrkiä varaamaan koulun, töiden, harrastusten ja kodin
kunnossapidon lisäksi myös hetki rentoutumiselle.
Kaiken kaikkiaan omilleen muuttaminen tekee nuoresta
itsenäisen, oma-aloitteisen, ja kypsemmän persoonan. Vaikkakin
oma rauha ja vapaus saattaisivat vaikuttaa helpottavan elämää,
luovat ne myös velvollisuuksia ja vastuuta. Omillaan asuvalle
nuorelle houkutus jokapäiväiseen ystävien asuttamiseen tai
vaikkapa päihteiden käyttöön voi olla suuri. Kotoa lähtö on
kuitenkin jokaisen jossain vaiheessa kohdattava, ja kun tuntee
kykenevänsä tähän elämänmuutokseen, kannattaa mahdollisuus
käyttää hyväksi.

