
LATOKARTANON YLIOPPILASKYLÄN LAUTAKUNNAN KOKOUS  

13.4.2016 klo 18.00 B-grundilla, Talonpojantie 9 

Läsnäolijat: Oltermanni Jukka Markkanen, Jaakko Heikinmaa, Juho Kalliomäki, Vuokko Luotola, 

Jenni Lukkaroinen, Anna Riihimäki, Mia Viinikka, Tuomas Anttila, Petteri Koskenniemi, Sini Kuiri, 

Nelli Piekkari, Säde Virkki, Katja Kauppi, Tiia Kuusela 

1. Kokouksen avaaminen 

Kokous avattiin ajassa 18.03. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

Sihteerinä toimii Jaakko Heikinmaa, pöytäkirjantarkastajina sekä äänenlaskijoina toimivat Vuokko 

Luotola ja Jenni Lukkaroinen. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin. 

6. Asukasasiat 

Puhuttiin huonokuntoisesta yksiöstä 19/403, joka täytyisi käydä katsomassa ja mahdollisesti 

remontoida. Oltermanni käy katsomassa asunnon kunnon ja arvoi remontointitarpeen, jonka jälkeen 

katsotaan, mitä asunnolle tehdään.  

Kun yksiö 19/403 vapautuu niin siihen yritetään hankkia kesäasukas, mutta mikäli kesäasukasta ei 

löydy niin tarjotaan asuntoa Eveliina Kokkoniemelle.  

Annettiin 19/203 yksiö Granqvist Kaille. 

Päätettiin että Ritva saa päättää vapautuvan kaksion 17/506 tulevat asukkaat ja kysyy lautakunnan 

mielipidettä, mikäli halukkaita on monia. 

 



 

7. Kevätjuhlajärjestelyt 

Urheiluvastaavat hakevat köydenvedon kiertopalkinnot takaisin uudelleen jakamista varten ennen 

kevätjuhlaa. Sovittiin juhlissa tarjottavista tarjoiluista. Puhuttiin yleisistä järjestelystä ja juhlan 

aikataulusta.  

8. Muut asiat 

Puhuttiin puiden kaadosta, oltermannin mielestä puut olisi hyvä kaataa ennen talkoopäivää, jolloin 

talkoopäivänä voitaisiin siivota kaatamisesta aiheutuineita jälkiä. Puunkaatajat saavat katsoa sopivan 

päivän ennen talkoita. Oltermanni pyytää koetilalta traktoria ja peräkärryä oksien sekä parkkipaikan 

kasan hävittämiseen.  

Myönnettiin Sampsa ry:lle jatkoaika 26.4 klo 00.00-03.00. 

Sovittiin lautakunnan virkistäymispäivän ajankohdaksi ensi syksy, tarkempi päivä päätetään 

seuraavassa kokouksessa. 

Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 15.7 klo 18.00 

9. Oltermanniehdokkaan haastattelu 

Katja Kauppi kertoi yleisiä asioita oltermanniksi hakeneista henkilöistä. Hakijoita oli yhteensä ollut 

9 kappaletta. Haastateltiin hallituksen valitsemaa ykkösehdokasta oltermanniksi. Ehdotuksensa 

oltermanniehdokkaaksi teki hallituksen valitsema pienryhmä, johon kuului 2 hallituksen jäsentä ja 2 

lautakuntalaista. Ehdokkaat esittelivät itsensä ja lautakunta kyseli heiltä erinäisiä kysymyksiä 

tehtävään liittyen. Lautakunta kannattaa kyseisiä henkilöitä tehtävään yksimielisesti ja ei näe 

tarpeelliseksi tavata seuraavaa ehdokasta.  

 

10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 19.57 

 

 

 

 



 

______________________________  ____________________________  

Jukka Markkanen, puheenjohtaja  Jaakko Heikinmaa, sihteeri  

 

 

______________________________  ____________________________  

Vuokko Luotola, pöytäkirjantarkastaja  Jenni Lukkaroinen, pöytäkirjantarkastaja 


