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Vuosi, jolloin kaikki muuttui

Se, että Terrakoti ja sillä toimivat neljä seuraa jou-
tuisivat jossain vaiheessa muuttamaan käynnissä 
olevan Ylioppilastalojen remontin vuoksi, oli ollut 
tiedossa jo vuosia. C-talosta kohti A-taloa etenevän 
remontin aikataulu oli kuitenkin elänyt, ja edessä 
olevan muuton ajankohta oli siirtynyt useampaan 
otteeseen.

Vaikka Terrakodin vanha toimitila olikin ollut mo-
nin tavoin puutteellinen ja ahdas kaikelle sille toi-
minnalle, mitä sen suojissa oli keksitty järjestää, oli 
se muodostunut käyttäjilleen rakkaaksi. Pysyvä toi-
mitila on myös toimistolla majaansa pitävien seuro-
jen toiminnan edellytys.

Myös tulossa oleva vuokrankorotus huolestutti 
monia, sillä neliövuokran tiedettiin pahimmillaan 
kolminkertaistuvan. Koska suunnitelmat olivat elä-
neet, ei myöskään ollut varmaa, mistä Terrakodin 
seuroille löytyisi remontin koittaessa uusi toimitila, 
jos mistään. Epätietoisuuteen oli kuitenkin vuosien 
saatossa jo lähes totuttu. 

Näin olikin jonkinasteinen yllätys, kun alkuvuo-
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desta koolle kutsutussa tiedotustilaisuudessa kävi 
ilmi B-talon tilojen olevan valmiit, ja niiden A-talon 
seurojen, jotka olivat tiloista kiinnostuneet, odotet-
tiin laittavan nimet alle alustaviin vuokrasopimuk-
siin mahdollisimman pian.

Tarjotut tilat olivat kuitenkin varsin pieniä. Ne 
epäilemättä olivat tyydyttävän kokoisia käytettä-
viksi tavallisina toimistoina, mutta eivät sopivia Ter-
rakodille, useammankin kirjaston ylläpitämiseen, 
videoiltoihin ja muihin useampien kymmenien 
henkien tilaisuuksiin. Ainoa harkittavissa oleva ti-
la löytyi talon toisesta kerroksesta, mutta sekin oli 
merkittävästi pienempi, huonommin kalustettava 
ja kalliimpi kuin vanha tila A-talossa. 

Tässä vaiheessa myös kaksi Terrakodin ulkopuo-
lista toimijaa esitti tarjouksen tulla jakamaan vuok-
rakuluja: Turun yliopiston rooli- ja strategiape-
liseura Tyrmä sekä Academic Nintendo Club 
(ANC).

Terrakoti oli toiminut nykyisissä tiloissaan A-ta-
lossa vuodesta 2000. Tuolloin TSFS muutti pois Sci-
filuolana tunnetulta toimistolta saman käytävän 
varrelta ja toimisto nimeltä Terrakoti syntyi. Tilan 

Kuten moni tämän lehden lukija tietää, TSFS:llä on 
kerho- ja kokoontumistila Terrakotina tunnetulla, 
useamman seuran yhdessä ylläpitämällä toimistolla 
Ylioppilastalo A:ssa Turussa. Vuosi 2013 merkitsi 
Terrakodille suurta muutosta sen muuttaessa 
kolmentoista vuoden jälkeen uusiin tiloihin.
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päävuokralaiseksi valittiin vastikään perustettu Tu-
run yliopiston ylioppilaskunnan alayhdistys Turun 
Animeseura (TAS).

Jokin aika tämän jälkeen myös Turun yliopiston 
tieteiskulttuurikabinetti (Tutka) muutti vanhalta 
scifiluolalta Terrakodille, olkoonkin että vuosia sen 
näkyvyys toimistolla oli varsin nimellinen, ja Tyr-
mä jäi seuraavaksi kolmeksitoista vuodeksi isännöi-
mään vain Luolana tunnettua toimistoaan.

Pian tämän jälkeen myös Suomen tieteiskirjoit-
tajat (Stk), jonka yhteistyö TSFS:n kanssa oli tiivisty-
mässä, tuli mukaan uudelle toimistolle. Tämä pyhä 
neliliitto pysyikin koossa aina vuoteen 2012 asti, jol-
loin toimistolta pois muuttaneen Stk:n korvasi joita-
kin vuosia aiemmin perustettu Föreningen för un-
derliga intressen vid Åbo Akademi (FUI).    

Tyrmän ja ANC:nkin ilmaistua kiinnostuksensa 
tulla mukaan uudelle toimistolle oli siis syntymäs-
sä kaikkiaan kuuden nörttiseuran yhteenliittymä. 
Kaikki tajusivat, että yhteistyö olisi välttämätöntä, 
sillä yksinään seuroilla ei olisi varaa tiloihin, joita nii-
den toiminta vaati.

Titaanien taisto

Ongelmaksi muodostui tässä vaiheessa kuitenkin 
se, että samasta kakkoskerroksen tilasta oli kiinnos-
tunut myös toinen, kahden alayhdistyksen muo-
dostama yhteenliittymä. Kumpikin katsoi olevansa 
tilaan yhtä oikeutettu eikä tinkinyt halustaan siihen. 
Alkoi kevään kestänyt kädenvääntö jossa kova lai-
tettiin kovaa vastaan.

Eräässä vaiheessa kompromissiksi oli esitetty, että 
toisen kerroksen alapuolella sijaitsevan tilan muut-
taisi seinän rakentamalla toimistoksi, johon toinen 
osapuoli voisi muuttaa. Kummallakaan ei kuiten-
kaan ollut suurta halua tilaan, joka selvästi vaikutti 
kahdesta vaihtoehdosta huonommalta: ikkunatto-
maan bunkkeriin, jonka ilmanvaihdosta ei ollut mi-
tään tietoa. 

Vasta kun alemman tilan yhteydessä sijaitsevat 
varastotilat, jotka oli alkuperäisen suunnitelman 
mukaan ollut määrä pilkkoa vuokrattaviksi häkkiva-
rastoiksi, otettiin mukaan keskusteluun, alkoi tun-
nelin päässä näkyä valoa. Lopullisesti asiasta lyötiin 
kättä päälle niin TYY:n kanssa kuin seurojenkin kes-
ken 20.5. 2013. 

Sopu syntyi, ja uusi Terrakoti sai näin käyttöönsä 
toimiston ohella kunnolliset varastotilat halvem-
malla kuin se olisi tiloista joutunut muuten maksa-
maan. Myös TYY lie huokaissut tässä vaiheessa hel-
potuksesta, sillä senkin etu on, että kaikille uuden 
B-talon tiloille löytyivät vuokraajat. 

Kaikki uuden Terrakodin seurat eivät kuitenkaan 

katsoneet varastotiloja tarvitsevansa, ja tämä oli 
pakko ottaa huomioon vuokrassa. Uuden toimiston 
isoimmiksi vuokralaisiksi nousivat tätä kautta Tutka, 
TSFS ja Tyrmä. 

Muutenkin vuokraosuuksien laskeminen oli pitkä 
prosessi, ja jokaisen seuran oli arvioitava äärimmäi-
nen kipurajansa eli sen, kuinka paljon sillä olisi mah-
dollista enimmillään uusista tiloista maksaa.

Jo neuvottelujen varhaisessa vaiheessa oli käynyt 
ilmi että uuden tilan päävuokralaiseksi tulisi Tutka, 
josta oli muutamassa vuodessa tullut yksi Terrako-
din aktiivisimpia ja, ironista kyllä, pienuudestaan 
huolimatta vakavaraisimpia seuroja. 

Uusi Terrakoti oli syntynyt.

Projekti Exodus

Merkittävä osa Terrakodin aktiivien resursseista ke-
sän ja syksyn myötä meni lähestyvän muuton val-
misteluun ja muista yksityiskohdista huolehtimi-
seen. Varsinainen muutto tapahtui syyskuun alussa, 
lopulta yllättävänkin nopeasti. Suuri ansio tästä 
kuuluu suurelle määrälle avuliaita käsipareja. 

Ennen muuttoa ehdittiin niin ikään järjestää har-
taat vanhan Terrakodin hautajaiset, joihin ihmiset 
pukeutuivat parhaimpiinsa. Vainajaa muisteltiin kir-
konkellojen soidessa surumielisesti taustalla ja hä-
net pisimpään tunteneet kertoivat Terrakodista var-
haisimpia muistojaan.

Myös uuden Terrakodin kalustaminen oli aikaa 
vievä prosessi, jonka kuluessa niin Turun Ekoto-
ri kuin Ikeakin tulivat erittäin tutuiksi. Merkittävää 
osaa vanhan Terrakodin kalustuksesta ei eri syistä 
haluttu muuttaa. Monien kohdalla ajan hammas oli 
tehnyt tehtävänsä, ja toimiston siirtyminen uusiin 
tiloihin teki mahdolliseksi päivittää myös sen kalus-
tusta. 

Terrakodin toinen vanha, yhtä ja toista nähnyt 
nahkasohva näytti aistineen lähestyvän muuton ja 
otti osaa talkoisiin suorittamalla viimeisten viikko-
jen aikana spontaanin itsemurhan.

Muuttoprosessin yhteydessä Tutka niin ikään tuli 
merkittävällä tavalla vastaan muita seuroja ja mak-
soi suuren osan uuden toimiston kalustuksesta. Voi-
kin sanoa, että ilman Tutkan rahallista tukea ei uusi 
Terrakoti olisi sitä mitä se nyt on. 

Uuden toimiston avajaiset järjestettiin 21.9. Kut-
suvierasyleisö oli pukeutunut tähänkin tilaisuuteen 
parhaimpiinsa, ja tunnelma oli sangen juhlallinen. 
Salamavalojen välkkeessä ja aplodien saattelemana 
yleisö sai todistaa seremoniaan kuulunutta avajais-
nauhan leikkaamista. Nauhana toimi vessapaperi, 
jonka kuviointina oli sadan euron seteli. Kustannuk-
sissa ei siis säästelty. 
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Kotona ollaan

Uusi tila eroaa monella tavalla vanhasta. Suurin 
muutos vanhaan verrattuna on se, että toimisto 
on nyt jaettu selkeästi kahteen osaan, ”olohuonee-
seen” ja varastoon. Vanhalla toimistolla käyttäjät oli-
vat tottuneet elämään pahvilaatikkojen keskellä ja 
siirtelemään niitä tasaisin väliajoin milloin mistäkin 
syystä. Uudella toimistolla vastaavaan laatikkosir-
kukseen ei toivottavasti koskaan tule tarvetta, ja sen 
olohuonepuoli voidaan pitää olohuoneena. Ainakin 
toistaiseksi tämä näyttää toteutuneen

Voikin sanoa, että TSFS:llä on nyt ensimmäistä 
kertaa pitkään aikaan, mahdollisesti koko historian-
sa aikana, kunnolliset varastotilat. Tämä toivon mu-
kaan mahdollistaa tulevaisuudessa monet sellaiset 
projektit, joihin ei tähän mennessä ole ollut mah-
dollisuuksia.

Uutta toimistoa on tätä kirjoitettaessa koeajettu 
muutaman kuukauden ajan. Siellä on järjestetty vi-
deoiltoja, säännöllisiä roolipeli-iltoja ja Varjomafiaa 
sekä useammatkin bileet, ja käyttäjien kommentit 
ovat olleet rohkaisevia. Kiitosta on kerännyt etenkin 
uuden toimiston olohuonetila, joka ei ole yhtä put-
kimainen, vaan itse asiassa muodoltaan huomatta-
vasti vanhaa toimistoa käytännöllisempi. 

Myös alun perin huolta aiheuttanut ilmastointi 
on osoittautunut positiiviseksi yllätykseksi. Vaikut-
taa itse asiassa siltä, että uudella toimistolla ilmas-
tointi on huomattavasti parempi kuin vanhalla. 
Vanhalla Terrakodilla ”ilmastointi” nimittäin tarkoitti 
sitä, että huoneesta avattiin ikkuna ja käytävältä toi-
nen, mikä ei ollut ihanteellisin tapa tuulettaa eten-
kään talvella. 

Uudella toimistolla ei tulekaan yhtä helposti kuu-
ma kuin vanhalla, vaan itse asiassa päinvastoin. Uu-
si Terrakoti on viileä paikka, sanan useammassakin 
mielessä. Jopa siinä määrin, että oleellinen toimis-
tolla viihtymisen kannalta tarvittava asuste ovat vil-
lasukat.

Se, että vanha tila sijaitsi jo pitkään peruskorja-
uksen tarpeessa olleessa kiinteistössä, näkyi myös 
siinä, että sen saniteettitilat olivat kauniisti ilmais-
tuna puutteelliset. Niihinkin oli vuosien saatossa to-
tuttu. Nyt toimitilat sijaitsevat vastaremontoidussa 
kiinteistössä, ja vaikka remontissa tehdyt ratkaisut 
ovatkin jossain määrin herättäneet käyttäjien paris-
sa keskustelua, on vanhojen ja uusien tilojen väli-
nen ero kuin yöllä ja päivällä.

Sopu sijaa antaa

Sen, että uudella toimistolla majailee neljän sijasta 
kuusi seuraa, pelättiin aluksi johtavan kaaokseen. 

Tämä pyrittiin välttämään pilkkomalla aikaa, ei tilaa. 
Kullekin seuralle toisin sanoen määriteltiin päivä tai 
päivät jotka ne säännöllisele toiminnalleen halusi-
vat.

Päivystyksissä tämä näkyy siinä, että entiset TAS:n 
maanantaipäivystykset on nyt jaettu sen ja Tyrmän 
kesken. Joka toinen tiistai ANC puolestaan järjestää 
toimistolla vapaamuotoisen peli- ja hengailuillan ja 
Tyrmä joka toinen keskiviikko roolipeli-illan. 

Torstai on tuttuun tapaan varattu TSFS:n ja Tut-
kan päivystyksille sekä Varjomafialle ja joka toinen 
perjantai TAS:n videoillalle. Pidemmät elokuva- ja 
sarjamaratonit sekä bileet puolestaan sijoittuvat vii-
konloppuihin kuten ennenkin.

Tämä on ymmärrettävästi johtanut siihen havain-
toon, että vapaita ilta-aikoja on aiempaa huomatta-
vasti vähemmän, joten esimerkiksi hallitusten kuu-
kausittaisille kokouksille tai muuhun puuhasteluun 
toimistolla ei ole niin helppo löytää sopivaa aikaa.

Muutto uusiin tiloihin ja seuralukumäärän kasva-
minen kahdella on johtanut myös siihen, että seu-
rojen välistä yhteistyötä on päätetty tiivistää. Näin 
on ollut käytännössä pakkokin tehdä. Naftaliinista 
on muun muassa kaivettu toimistovastaavien koko-
uksina tunnettu perinne, minkä toivotaan paranta-
van seurojen välistä tiedonkulkua. Kioskia toimistol-
la pyörittävät TAS ja Tyrmä yhdessä. 

Oleellisin uuden tilan asettama haaste on luon-
nollisesti sen vuokra, joka kohosi jokaisella vanhalla 
Terrakotiseuralla merkittävästi maksavien seurojen 
lukumäärästä huolimatta.  Eniten tämä tulee koet-
telemaan TSFS:ää, joka muiden taloudellisten vel-
voitteidensa lisäksi julkaisee Spinin kaltaista raha- 
ja resurssisyöppöä. Uusi vuosi asettaakin seuralle 
haasteita, jotka sen on tavalla tai toisella ratkaista-
va

Se mikä vielä alkuvuodesta kuitenkin tuntui mah-
dottomalta tai ainakin jonka suhteen vallitsi suuri 
epätietoisuus, on nyt joka tapauksessa todellisuut-
ta. Terrakoti on kuollut – kauan eläköön Terrakoti.

Jos kiinnostus nähdä uusi tila omin silmin heräsi, 
olet tervetullut toimistolle esimerkiksi jonain tors-
tai-iltana kello kuuden jälkeen. Terrakoti sijaitsee 
osoitteessa Rehtorinpellonkatu 4-6, Yo-talo B, siinä 
TYKS:iä vastapäätä.

Hyviä maamerkkejä toimistoa kohti suunnistet-
taessa ovat Hämeenkadun ”Akateeminen” Hesbur-
ger sekä Proffan kellari -opiskelijabaari. Kun olet 
päässyt B-talon pihalle, etsi vihreästä seinästä kylt-
ti ”Osakuntalaisia osissa ja muuta kummaa” (muu 
kumma olemme me), kävele sisään ovesta ja jatka 
käytävää oikealle. Terrakoti löytyy käytävän päästä 
vasemmalta.

Tervetuloa!
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