
   

LATOKARTANON YLIOPPILASKYLÄN LAUTAKUNNAN KOKOUS  
 
 
2.11.2015 klo 18.00 B- grundilla, Talonpojantie 9 
 
Paikallaolijat 
 
Nelli Piekkari, Petteri Koskenniemi, Sini Kuiri, Juho Kalliomäki, Sanni Ylipuntari, Eeva Linnainmaa, Jukka 
Markkanen, Säde Virkki, Juulia Ahlhom, Tiia Kuusela, Jaakko Heikinmaa, Hannu Torvinen, Jenni Lukkaroinen, 
Vuokko Luotola.  
 
 

ESITYSLISTA 
 

1.  KOKOUKSEN AVAAMINEN 
 
Kokous avattiin ajassa 18.04. 

 
  

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

 
3. SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Sihteerivuorossa oli B-talo ja sihteeriksi valittiin Vuokko Luotola. Pöytäkirjantarkastajiksi ja 

 ääntenlaskijoiksi valittiin Sanni Ylipuntari ja Eeva Linnainmaa.  

 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

 
5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN 

 
            Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin.  

 
 

6. ASUKASASIAT 
 
           Asuntoja ei ollut vapaana.  
 
 

7. KYLÄN SÄÄNNÖT 
 
Kävimme läpi säätiön säännöt. Katsottiin läpi myös kylän järjestyssäännöt sekä B- ja C-grundin 
 käyttösäännöt. Sovittiin, että päivitetään B- ja C-grundin säännöt (pitkät versiot). Ei kiirettä asialla, 
katsotaan jotain vaiheessa. Uusille lautakuntalaisille jaetaan olemassa olevat kylän säännöt. Mietittiin,  
että dropbox voisi olla mahdollinen paikka jakaa nämä. Päätettiin, että säännöt laitetaan nettisivuille.  

             
 
 
 
 
 
           



   

8.  MUUT ASIAT 
 
Agro-Forstin hakemus hyväksyttiin. Sillä ehdolla, että Agro-Forstin pitää siivota jo yöllä, etteivät he ole 
työmiesten edessä siivoamassa seuraavana päivänä. Eli grundi pitää olla siivottu seitsemään mennessä 
aamulla.  
 
Myy ry:n hakemus Spatikan majoittamiseksi B-grundille hylättiin. Majoitus koettiin ongelmana, 
paloturvallisuus ei ole riittävää yleisissä tiloissa majoituttaessa. Illanvietto käy, mutta yötä oleminen ei. 
Saunan voi vuokrata jos haluaa.  
 
Biljardikepit ovat rikki. Päätettiin hommata uudet kepit. Samalla voitaisiin hommata muutama varastoon. 
Sovittiin, että urheluvastaavat käyvät ne hakemassa. Laskun voi viedä toimistoon tai Markkaselle.  

 
Keskustelimme siivoojan seurannasta ja kuittauslistasta. Kyseessä on E- ja F-talojen siivooja. Päätettiin 
tehdä kuittauslistat, jonka siivooja kuittaa joka kerta. Nelli lupasi tehdä listat ja viedä ne paikoilleen. Listat 
viedään sitten paikoilleen kun siivoojille on ilmoitettu asiasta.  
 
AVA:n bileet. Oksennusta C-talon rapussa, bileiden järjestäjät siivoaa jäljet.  
 
Päätettiin pitää haravointitalkoot. Talkoiden ajankohdaksi päätettiin tiistai 10.11.2015 klo 15. 
Ritva laittaa sähköpostia.  
 
Päätettiin, että kameravalvonta taulut laitetaan paikoilleen mahdollisimman pian. 
Päätettiin, että Juho Kalliomäki käy hankkimassa kolme lamppua piha-alueille. Lamppujen tulee olla 
liiketunnistimella varustetut.  
 
Sampsa sai metsäläisiltä kuusen taimen lahjaksi. Annettiin Sampsalle lupa istuttaa taimi kylän alueelle. 
Paikka on avoin, mutta omalle maalle kuitenkin.  

 
Katon asennus alkaa maanantaina 9.11. hinta-arvio oli 13 000 euroa. Markkanen ei muistanut sisältyikö 
siihen äänentoistolaitteita. Todennäköisesti hallituksen antama 20 000 euron budjetti ylittyy katon ja 
vessaremontin puolesta, jolloin lattiaremonttiin joudumme anomaan lisää rahaa. Vessaremontin tarjoukset 
ovat tulossa. Tarjousten valmistuttua laaditaan budjetti kaikista kuluista. Myös lattian teosta pyydetään 
tarjouksia etukäteen.  
 
Lautakunta kävi katsomassa C-grundin tilannetta.  

 
 
9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Kokous päätettiin ajassa 19.27.  
 
Seuraava kokous on 2.12. klo 18 B-grundilla.  
 
 
 


