
   

LATOKARTANON YLIOPPILASKYLÄN LAUTAKUNNAN KOKOUS  
 
 

1.9.2015 klo 18.00 B- grundissa, Talonpojantie 9 

 
Läsnä: Juulia Ahlholm, Milla Saarinen, Petteri Timonen, Katja Kauppi, Juho 
Kalliomäki, Jenni Lukkaroinen, Terhi Korpi, Tiia Kuusela, Joonas Tohni, Jaakko 
Heikinmaa, Anna Riihimäki, Jukka Markkanen, Sanna Mäkelä 
 

PÖYTÄKIRJA 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Kylän yhteinen suntio Juulia Ahlholm avasi kokouksen ajassa 17.06 ja toimi 
puheenjohtajana oltermannin ollessa poissa. 

 
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. SIHTEERIN VALINTA 
Sihteeriksi valittiin Sanna Mäkelä (F-talo). Pöytäkirjantarkastajiksi ja 
ääntenlaskijoiksi valittiin Juho Kalliomäki ja Jaakko Heikinmaa (A-talo). 

 
4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Esityslistasta käsiteltiin ensin kohdat 1-6 ja jatkoaikahakemukset kohdasta 9 
ilman oltermannia. Oltermannin saavuttua lisättiin kohdaksi 7. kaava- ja 
kiinteistöasiat, jotka oltermanni esitteli sekä käytiin läpi kohdat 8 ja 9. niiltä 
osin, kun niitä ei oltu käyty aikaisemmin läpi. 

 
5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja ilman lisämuutoksia. 
 

6. ASUKASASIAT 
Valittiin asukkaita soluasuntoihin seuraavasti: 
7/304: Lehtinen Toni 
9/303: Niemelä Sini 
13/207: Pitkänen Anna-Maria 
13/209: Jäppinen Mika 
13/307: Torttila Ilari 
13/404: Siltala Enni 
15/108: Koskinen Elisa 
 

7. KAAVA- JA KIINTEISTÖASIAT 
Oltermanni saapui kokoukseen noin klo 17.30 ja kertoi, että Latokartano-
Säätiön hallituksen seuraava kokous on 9.9.2015. Kokouksessa käsitellään 
mm. Latokartano-Säätiön valmistuvaa hankesuunnitelmaa/kiinteistöstrategiaa 
sekä Latokartanon mäen yhteistä kaavahanketta, jossa ovat mukana 
Latokartano-Säätiön lisäksi myös HOAS, Silvica ja Senaatti-kiinteistöt. 
Kaavahankkeessa on tarkoitus päästä mäen toimijoita tyydyttävään 
lopputulemaan omistus- ja vuokrajärjestelyissä. Tähän on useita eri 
tulevaisuuden vaihtoehtoja sisältäen rakennusten, rakennusoikeuksien ja 
tonttien vuokrausta, myyntiä ym. Kaavahanke jatkuu. 
 
C-grundin remontin toteutuksesta aiemmin teetetyn suunnitelman pohjalta 
päättää Latokartano-Säätiön hallitus. Asiaa käsitellään hallituksen 9.9. 
kokouksessa. Juulia Ahlholm nosti esiin C-grundin lattian: remonttiin tulee 
kuulua myös lattia. Anna Riihimäki kertoi, että koneella ajettuna lattia 
kuitenkin puhdistui hyvin fuksibileiden jälkeen. Työvälineitä siivokseen puuttuu 



   

edelleen ja oltermanni on luvannut lisävälineet. Lopputulemana lautakunta 
kokee, että lattia on kokonaisuuden kannalta edelleen paras remontoida 
muun grundin remontin yhteydessä, esimerkiksi asentamalla 
teollisuuslaminaatti nykyisen lattian päälle. 

 
8. SYKSYN ASIAT 

Syystalkoissa siivotaan solutalojen yhteiset tilat ja oltermanni tilaa 1 
roskalavan niin että se on valmiina viimeistään 28.9. klo 16, jolloin talkoot 
alkavat. 
Syyskokous pidetään 29.9. klo 18 C-grundilla ja kylän yhteiset tupaantuliaiset 
sen jälkeen samassa paikassa. Tupaantuliaiset järjestetään uusien 
asukkaiden tervehtimiseksi ja lautakunta suunnittelee iltaan ohjelmaa. 
Kerros- ja talokokoukset tulee pitää 24.9. mennessä ja pöytäkirjat näistä 
toimistoon 25.9. mennessä (tai siten kuten toimisto katsoo sopivaksi 
aikatauluksi). Lautakunta pyytää toimistoa tiedottamaan kokouksista ja 
laittamaan liitteeksi sähköpostiviestiin mallin kerros- tai talokokouksen 
pöytäkirjasta. 
 

9. MUUT ASIAT 

 Sampsan Kanada-ekskursiotoimikunnan jatkoaikahakemus C-grundin 
käytölle 4.10.2015 klo 00.00-03.00 hyväksyttiin. 

 Metsäylioppilaat ry:n jatkoaikahakemus fuksisitseille 17.9.2015 klo 
00.00-0300 hyväksyttiin. 

 M-A & AKT:n rapusitsien jatkoaikahakemus 24.9. klo 00.00-02.00 
hyväksyttiin. 

 Hakemus tuubansoittoon kylän tiloissa C-D-talon välisessä 
lämmönjakohuoneessa hyväksyttiin, mutta lautakunta pyytää, että 
hakija vastavuoroisesti valmistelee pienen musiikkiesityksen kylän 
kevätjuhliin ensi huhtikuussa. Toimistosta saa ohjeet huoneeseen 
pääsyyn. 

 C-talosta on saatu asukaspalautetta huonosta sisäilmasta ja sen 
aiheuttamista oireista. Talonmies Puustinen käy tarkastamassa 
ilmanvaihdon tason talossa ja oltermanni lupasi huolehtia, että 
asunnossa tehdään kosteusmittaukset mahdollisimman pian ja vielä 
syyssäällä uudestaan. Lautakunta on kiinnostunut asukkaiden 
voinnista ja pyytää antamaan mahdollisen asukaspalautteen aina 
kirjallisena myös toimistossa asioidessa, jotta lautakunta saa sen 
helposti käsiteltäväksi. 

 Toisen lämpöpumpun hankkimista C-grundille lykätään. Jos grundilla 
on iltatilaisuus, talonmies käy laittamassa pumpun päälle jo päivällä, 
jotta saadaan yhdestä pumpusta viilennysteho irti. Pumpun käyttöön 
tehdään ohjeistus toimistolle, talonmiehelle ja iltatilaisuuksia varten. 
Ohje laminoidaan seinään pumpun luo. Kaukosäätimestä pitää aina 
periä pantti.  

 Lautakunta pyytää toimistoa tarkistamaan yhdessä talonmiehen 
kanssa, että solutaloissa joka kerroksessa on yhteisissä tiloissa kunkin 
talon ilmanvaihtojärjestelmän mukaan laadittu selkeä, laminoitu ohje 
ilmastointiluukkujen toiminnasta. E-F-taloissa laminoitu ohje 
ilmoitustaululla riittää. Ohjeen voisi myös lähettää sähköpostilla 
asukkaille, mutta solutaloissa ohje on syytä olla näkyvillä koko ajan. 

 Lautakunta pyytää toimistoa lähettämään asukkaille taas 
muistutusviestin toimivien palovaroittimien tärkeydestä. 

 Oltermanni kirjoittaa asukkaille esittelysähköpostin kylästä ja sen 
toimijoista. 

 Kylään tilattuja keinuja tuli 4 ja ne on sijoitettu kylän yhteisille alueille.  



   

 Seuraava lautakunnan kokous on 5.10. klo 18 ja se on uuden ja 
vanhan lautakunnan yhteiskokous. 

 21.9.2015 on lautakunnan virkistäytymisilta klo 19.30 alkaen Ravintola 
Ainossa. 

  
 

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
Kokous päätettiin 18.44. 


