
   

 

 

LATOKARTANON YLIOPPILASKYLÄN LAUTAKUNNAN KOKOUS  
 
 

3.4.2017 klo 18.00 B-grundilla, Talonpojantie 9 

 

Paikalla: Mikko Hakojärvi, Jaakko Heikinmaa, Lauri Lehtilä, Jaakko Haarala, Jenni Lukkaroinen, 
Marjo Pellinen, Tiia Kuusela, Juho Kotala, Eeva Linnainmaa, Iivari Rapatti, Säde Virkki, Nelli Piekkari, 
Viivi Akkanen 

 
 

 

 

ESITYSLISTA 
 

1.  KOKOUKSEN AVAAMINEN 
 
  Kokous avattiin ajassa 18.05. 
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
3. SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

 
Sihteerivuorossa oli E-talo ja sihteeriksi valittiin Tiia Kuusela. Pöytäkirjantarkastus- ja 
ääntenlaskuvuoro oli F-talolla, eli pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin 
Jaakko Haarala ja Juho Kotala. 
 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 
Nelli Piekkari ehdotti muihin asioihin kesäajan siivousta ja muistutti, että kevätjuhla-
kohdassa tulisi valita Agronomiliiton stipendien saajat. Näin muutettuna esityslista 
hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 
5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN 

 
Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 

 
6. ASUKASASIAT 

 
Vapaat yksiöt 1.5.2017 alkaen:  
15/201  Yurdakul/Heljomaa 
17/203  Turpeinen Laura 
19/103  Anttila Tuomas 
19/404  Jussila Henriikka 
 
Vapaat yksiöt 1.6.2017 alkaen:  
13/401  Saarimaa Kaisa  
 
Jos joku ei ota yksiötä vastaan, niin yksiöitä voi tarjota kesäasukkaille. 
 
 
Myönnettiin jatkoaika asumisoikeuteen yhdelle kylän asukkaalle.  
 
 
 
 

7. KEVÄTJUHLAJÄRJESTELYT 



   

 
Jenni Lukkaroinen kertoi, että Amanda Tiiri ja Vuokko Luotola hoitavat juhliin tarjottavaa 
noin 50 hengelle. Koristelut ovat muuten hoidossa, mutta koivut puuttuvat. Koristelutiimi 
voi selvittää, mistä saisi leikata oksia. 
 
Eeva Linnainmaa kertoi, että fuksitanhuissa on kuusi paria ja treenaus on alkanut. 
Kansallispukuja ei ole kovinkaan paljon, joten niitä tarvitaan lainaksi. 
 
Nelli Piekkari kertoi, että kutsut on lähetetty ja vastauspyyntö juhlaan on 18.4. 
Boolinkantajia ovat Katja Kauppi ja Petri Lappi. Mainokset juhlasta tullaan laittamaan 
talojen oviin ja Facebook-tapahtuma on tehty. Johanna Auer ja Oskari Lahtinen sekä 
ehkä myös Johannes Piipponen ovat mukana musiikkiesityksessä. 
 
Kevättalkoissa siivotaan C-grundi ja piha. C-grundilla ohjelmassa on ainakin ikkunoiden 
pesu ja keittiön siivous. Talkoot pidetään keskiviikkona 26.4.2017 klo 17 alkaen. Sovittiin, 
että hommataan myös jätekärry tai -lava edeltävästä viikosta alkaen. Toimistosta voidaan 
laittaa kyläläisille sähköpostia, että häkkivarastoista heitetään ylimääräinen roina pois ja 
omat tavarat pitää kerätä talteen ennen sitä. Samalla infotaan jätekärrystä. 
 
Sulkapalloturnaus järjestetään myös tänä vuonna. 
 
Keskusteltiin stipendiensaajista, ja päätettiin jakaa stipendit Jaakko Heikinmaalle, Jenni 
Lukkaroiselle ja Tiia Kuuselalle. 
 

8. ASUKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 
 
Tarkasteltiin asukastyytyväisyyskyselypohjaa. Iivari Rapatti ehdotti loppuun yleistä 
kommenttikenttää. Lomakkeella on kuusi kohtaa, ettei kukaan valitse ”en osaa sanoa” -
vaihtoehtoa. Keskusteltiin lomakkeen täyttäjien tuntemattomana pysymisestä. Jenni 
Lukkaroinen ehdotti, että kyselyyn lisättäisiin kysymys oman huoneen 
maalaushalukkuudesta. Säde Virkki ehdotti kysymystä pyykkitupiin liittyen, esimerkiksi 
koneiden toimivuudesta. Yleisiin tiloihin voisi pyykkituvan lisäksi lisätä vielä kysymyksen 
varastoista. Oltermanni Mikko Hakojärvi kertoi, että viikon sisällä voi hänelle lähettää 
parannusehdotuksia, ja sen jälkeen kysely lähtee eteenpäin. Nelli Piekkari ehdotti, että 
lautakuntalaiset ja varajäsenet testaavat lomakkeen mahdollisten epäloogisuuksien 
varalta. 
 

9. VUOKRANKOROTUKSET 
 
Hallitus on pyytänyt lautakuntaa miettimään vuokrien määrää, sillä elokuusta alkaen 
asumislisä lakkautetaan ja opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Lisäksi yksiöihin 
on ollut huomattavan paljon hakijoita mikä myös luo tarvetta vuokran tarkistukselle. 
Oltermanni esitteli tulevia muutoksia ja vertaili Latokylän vuokria muun muassa HOAS:in 
vuokriin. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että vuokria pitää korottaa muutosten vuoksi, mutta 
opiskelijan maksama osuus ei saisi kasvaa kuin muutamia euroja. Päätettiin esittää 
hallitukselle, että solujen vuokriin ei kajota ja yksiöiden vuokria korotetaan sadalla eurolla 
ja kaksioita 50 eurolla. 

 
10. MUUT ASIAT 

 
- ViTa:n, Ava:n ja VV:n hakemus C-grundin käytöstä 7.4.2017 klo 00.00 - 04.00 
- Sampsa ry:n hakemus C-grundin käytöstä 6.4.2017 klo 00.00 - 03.00 
  
Päätettiin myöntää molemmille jatkoaika kahteen. Päätettiin tähdentää, että hakemusten 
tulisi olla aikaisemmin perillä ja tilan on oltava tyhjänä kahdelta. Lisäksi Jenkkibileisiin 
kiinnitetään erityistä huomiota, sillä samojen järjestäjien aiemmissa illanvietoissa siivous 
on ollut usein puutteellista eikä vastuuhenkilöitä olla saatu kiinni. 
 
 



   

- Sampsan juhlaolutjuhlat C-grundilla 25.4.2017, jatkoaikaa haetaan 26.4.2017 klo 02.00 
asti. 
 
Nelli Piekkari havaitsi, että hakemus puuttui listalta, mutta sähköpostitodisteiden nojalla 
asia käsiteltiin. Jatkoaika myönnettiin. 
 
-Samica Sadikin hakemus PM-kisajärjestäjien majoittamisesta F-talon saunaan 27.4. - 
2.5. 
 
Päätettiin, että hakemusta ei hyväksytä tilojen soveltumattomuuden vuoksi. 
 
- siivous kesäaikana 
 
Nelli Piekkari selosti nykyisten opiskelijasiivoojien mahdollisuuksia kesäajan siivouksiin 
sekä viime kesän käytäntöjä. Sovittiin, että Marjo, Jaana ja toimiston henkilökunta 
hoitavat siivouksen kesällä. 
 
- Jaakko Heikinmaa tiedusteli urheiluvuoron siirtoa, sillä MMYL:n vuoro on siirtymässä. 
Jaakko Heikinmaa lupasi hoitaa vuoron siirtoa Monitoimitalon kanssa. Vuoron aikaistus 
olisi syksyn kyselyjen perusteella toivottavaa. 
 
- seuraava kokous, kesän asukasvalintakokous 
 
Seuraava kokous pidetään perjantaina 14.7.2017 klo 18 
 
 

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
  
 Kokous päätettiin ajassa 20.22 
 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________________  _____________________________________ 
 
Oltermanni Mikko Hakojärvi     Sihteeri Tiia Kuusela 
 
 
 
 
 
 
____________________________________  _____________________________________ 
 
Pöytäkirjantarkastaja Jaakko Haarala   Pöytäkirjantarkastaja Juho Kotala 


