
LATOKARTANON YLIOPPILASKYLÄN LAUTAKUNNAN KOKOUS  

PÖYTÄKIRJA 

Aika: 6.9.2016 klo 18:00 

Paikka: B-grundi (Talonpojantie 9, pk.) 

 

Läsnäolijat: Vuokko Luotola, Säde Virkki, Katja Kauppi, Jenni Lukkaroinen, Jaakko Heikinmaa, 

Petteri Koskenniemi, Tuomas Anttila, Juho Kalliomäki, Mikko Hakojärvi, Nelli Piekkari, Tiia 

Kuusela, Sini Kuiri, Anna Riihimäki 

1. Kokouksen avaaminen 

Oltermanni Mikko Hakojärvi avasi kokouksen ajassa 18:07. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 

C-talo oli sihteerivuorossa, joten Anna Riihimäki valittiin C-talon edustajana sihteeriksi. D-talo oli 

pöytäkirjantarkastusvuorossa, joten D-talon edustajat Tuomas Anttila ja Petteri Koskenniemi 

valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslistan kohtaan 8. Muut asiat lisättiin alakohdat: 

- Lautakunnan virkistäytyminen 

- C-grundin musiikkivälinekaappi 

- Patja-asiaa 

- Oltermannin kirje 

- Kylän liikuntavuorot 

- Perhetalojen siivous. 

Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. Asunnon 19/403 lattiasta todettiin, että se 

remontoidaan vasta väliaikaisen asukkaan jälkeen marraskuun aikana. Alkuperäisen suunnitelman 

mukaan lattiaremontti oli suunniteltu tehtäväksi kesäasukkaan poismuuttamisen jälkeen. 

6. Asukasasiat 

1.10. vapautuvat huoneet ja asunnot jaettiin seuraavasti: 

7/205 Niemi Tarmo 

7/309 Pekkala Olli 

7/402 Aitola Iiro 

9/302 Pietilä Tuulia 

9/309 Salmela Jatta 



9/409 Mänki Aino-Maria 

13/409 Pajula Maiju 

15/311 Koskimäki Eino 

17/207 Yli-Puntari/Murto 

17/401 Anttonen/Anttonen 

 

Marraskuun alussa vapautuva kaksio 17/307 päätettiin jakaa vasta seuraavassa kokouksessa.  

Jos joku poikataloon valituista ei ota asuntoa vastaan, tarjotaan poikasolua Eppu Saarimaalle. Ennen 

soluun hyväksymistä Eppu Saarimaan pitää tosin toimittaa hakemuksesta puuttuvat liitteet. Eppu 

Saarimaan jälkeen jonossa poikataloon ovat miesvaihto-opiskelijat. Juha Anttilan soluhakemusta 

käsitellään seuraavassa kokouksessa, mikäli hän toimittaa puuttuvat liitteet ennen sitä. 

Tyttö/sekatalojen solujonon ensimmäiselle varasijalle valittiin Randell Anniina. 

 

7. Syksyn asiat 

 

- Syystalkoot 

Lehdet eivät ole vielä juurikaan pudonneet puusta, joten haravointitalkoiden ajankohta päätetään 

seuraavassa kokouksessa. Parvekkeiden siivousta ja huonokuntoisten patjojen vaihtoa tehdään nyt 

syyskuussa. Kylään tulee roskalava tai peräkärry 19.-20.9. Kerrokset kantavat tuona aikana 

itsenäisesti kerroksista löytyneet romut roskalavalle. Viikon 37 aikana kylän asukkaat voivat 

vaihtaa huonokuntoisia patjojaan sopimalla asiasta talonmiehen kanssa. Patjojen vaihdon voisi 

sopia talonmiehen kanssa yhdelle päivälle viikolla 37. Lautakuntalaiset kantavat varastoihin viedyt, 

huonokuntoisiksi todetut patjat roskalavalle tai peräkärryyn 19. tai 20.9. Syksyllä lanataan myös 

parkkipaikkojen kuoppia. Mikko Hakojärvi sopii lanaamisesta Koetilan kanssa. Lanaus pitää tehdä 

sopivalla säällä. 

- Syyskokous, talokokoukset ja kerroskokoukset 

Kerroskokoukset on pidettävä viimeistään pe 16.9. ja talokokoukset on pidettävä viimeistään pe 

23.9. Talokokousten pöytäkirjat pitää toimittaa toimistolle. Toimisto voisi tiedottaa kerros- ja 

talokokouksista sekä patjojen vaihdosta ja parvekesiivouksesta tavaran viemisestä roskalavalle tai 

peräkärryyn. Syyskokous on 29.9. klo 18:00 C-grundilla. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 

kylän yhteinen suntio Tiia Kuusela ja sihteeriksi D-talon edustaja Petteri Koskenniemi. 

 - Tupaantuliaiset 

  

Syyskokouksen jälkeen (29.9.) ilta jatkuu kylän tupaantuliaisilla, joille myönnettiin jatkoaika 30.9. 

klo 03:00 asti. Tupaantuliaisissa on pientä ohjelmaa (tikkupeli) ja syötävää (omenapiirakkaa) sekä 

musiikkia. Tikkupelin vetävät liikuntavastaavat Jaakko Heikinmaa ja Anna Riihimäki. Peliä 

pelataan ensin taloittain. Tupaantuliaisten tarjoiluista huolehtivat: Nelli Piekkari, Tiia Kuusela, Sini 

Kuiri ja Anna Riihimäki. Sampsa ry avustaa tarjoiluissa ja voi halutessaan myydä yöpalaa grundilla. 

Toivomme, että toimisto voisi tiedottaa sähköpostilla ja ovilapuilla sekä kokouksesta että tupareista. 

Nelli Piekkari muotoilee tuparikutsun, jota toimisto voi välittää. Nelli Piekkari luo tupareille 

Facebook-tapahtuman ja Tuomas Anttila huolehtii musiikista tupareiden aikana. 



8. Muut asiat: 

 

- saunavuoroista 

Kokouksessa päätettiin uudet alustavat saunavuorot. Ne vahvistetaan liikuntavuorojen jatkumisen 

selvittyä. Saunavuorouudistuksista ei vielä tiedoteta. Uudet saunavuorot ovat: 

Maanantaisin B-talossa klo 18-20 naiset ja klo 20-22 miehet 

Tiistaisin pelisauna F-talossa klo 21-23 sekasauna 

Keskiviikkoisin B-talossa klo 18-20 miehet ja klo 20-22 naiset 

Torstaisin pelisauna F-talossa klo 20-21 naiset, klo 21-22 miehet ja klo 22-23 sekasauna 

Perjantaisin ei yleisiä saunavuoroja kylässä. 

Lauantaisin B-talossa klo 18-20 naiset ja klo 20-22 miehet 

Sunnuntaisin F-talossa klo 19-20 naiset, klo 20-21 sekasauna ja klo 21-22 miehet. 

 

- Sampsa ry:n jatkoaikahakemus C-grundille 30.10. klo 00:00-03:00 hyväksyttiin. 

- Jarmo Heikkilän hakemus C-grundin käyttöön 15.10. hyväksyttiin. 

- Seuraava lautakunnan kokous on B-grundilla ti 4.10. klo 18:00. 

 

- Lautakunnan virkistäytyminen  

Lautakunnan virkistysilta on ma 26.9. Lautakuntalaiset käyvät keilaamassa ja sen jälkeen syömässä. 

Kylä maksaa keilauksen. Jaakko Heikinmaa järjestelee virkistysiltaa.  

- C-grundin musiikkivälinekaappi 

C-grundin musiikkivälineille tarvitaan lukollinen kaappi, jossa on hyvä ilmanvaihto. Kaappi ei voi 

olla metallinen, jotta bluetooth-yhteys toimii. Musiikkikaapin nykyinen paikka tiskin takana 

valvovien silmien alla on hyvä. Musiikkikaappiasia tuli esiin, koska fuksibileiden aikana 

musiikkivehkeitä oli siirretty. Fuksibileiden jälkeisessä C-grundin siivoamisessa oli myös ollut 

ongelmia. Anna Riihimäki lupasi laittaa sähköpostia tuutorikouluttajalle Lotta Lassilalle, jotta hyvät 

tavat bileiden järjestämisessä tulisivat selväksi tuutoreille, jotka ovat todennäköisesti myös 

ainejärjestöaktiiveja. 

- Patja-asiaa 

Mikko Hakojärvi ja talonmies Juhani Puustinen sopivat patjojen vaihtamisen järjestelyistä. Huonot 

patjat viedään roskalavalle tai peräkärryyn, joka on kylässä 19.-20.9. 

- Oltermannin kirje 

Uusi oltermanni Mikko Hakojärvi lupasi lähettää kyläläisille oltermannin kirjeen, jossa kerrotaan 

mm. kylästä, kyläjärjestyksestä sekä kylän viroista. Oltermanni voisi esitellä myös itseään kirjeessä. 

Kirje lähetetään kyläläisille ennen syyskokousta. 

- Kylän liikuntavuorot 

Salivuorot Monitoimitalolla ovat tauolla määrittelemättömän ajan. Salivuorojen puuttuessa pyritään 

pitämään ulkopelejä hiekkakentällä valoisan aikaan. 

- Perhetalojen siivous. 



Perhetalojen siivous jatkuu keväällä alkaneella mallilla, nykyisillä siivoojilla, mikäli he ovat 

halukkaita jatkamaan siivoojina. 

- Pyykkitupa-asiaa 

Ainakin yksi pyykkikori on rikki. Säde Virkki lupasi tarkistaa pyykkikorien kunnon pyykkituvissa 

ja hankkia uusia pyykkikoreja tarpeen mukaan. Rikkinäiset pyykkikorit viedään roskalavalle tai 

peräkärryyn 19.-20.9. 

- C-grundin verhot 

C-grundin kasvojenkohotuksessa grundille tehdyt verhot jäivät ylimääräisiksi. Tiia Kuusela lupasi 

tiedottaa verhoista ja jakaa niitä halukkaille solujen yleisiin tiloihin. 

- C-grundin siivouskone 

C-grundin siivouskone on ilmeisesi rikki. Se on ollut rikki mahdollisesti jo koko kevään 2016 ajan. 

Toivottiin selvitettävän, onko kone vain tukossa vai todella rikki. Toivottiin, että talonmies Juhani 

Puustinen tutkisi konetta. Jatkoa ajatellen päätettiin kiinnittää siivouskoneen käyttöohjeet 

koneeseen. Nelli lupasi tulostaa ohjeita. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 20:55. 

 

 

__________________________  _________________________ 

Mikko Hakojärvi   Anna Riihimäki 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

__________________________  _________________________ 

Tuomas Anttila   Petteri Koskenniemi 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja  

 

 

 


