
   

LATOKARTANON YLIOPPILASKYLÄN LAUTAKUNNAN KOKOUS  

 

10.3.2015 klo 18.00 B-grundilla, Talonpojantie 9 

Paikallaolijat: Jaakko Heikinmaa, Juho Kalliomäki, Katja Kauppi, Jukka Markkanen, Milla 

Saarinen, Jaakko Haarala, Petteri Timonen, Terhi Korpi, Juulia Ahlholm, Joonas Tohni, Sanna 

Mäkelä, Jenni Lukkaroinen, Tiia Kuusela (poistui klo 18.53), Juho Leppälä 

 

ESITYSLISTA 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Kokous avattiin ajassa 18.03.  

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Sihteerivuorossa oli C-talo ja sihteeriksi valittiin Milla Saarinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja 

ääntenlaskijoiksi valittiin D-talon edustajat Jaakko Haarala ja Petteri Timonen. 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Esityslista hyväksyttiin. 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN 

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.  

6. ASUKASASIAT 

 

Harjoitteluun/armeijaan lähtijät 

 

Juho Leppälä 13/410 01.05.2015-31.05.2016  

Mattias Anomaa 13/311 1.05.2015-31.05.2016 

Jaakko Haarala 17/405 30.04.2015- 

 

Kaikille edellämainituille myönnettiin vapautus vuokranmaksusta ja asumisoikeuden 

säilyminen vaihdon ajaksi. 

 

Vapaat kaksiot 

1.5.2015: 17/405 Bakhan/Taimouri 



   

1.6.2015: 17/407 Odottaa ensi kokoukseen 

 

Vapaat yksiöt 

1.4.2015: 19/104 Jauhiainen Aurora 

1.5.2015: 17/303 Sadik Samica 

17/201 Hämäläinen Katariina 

 

Vapaat soluhuoneet 

1.4.2015: 15/108 Zhang Yuetuan 

1.5.2015: 13/202 Kauppinen Joonas 

13/203 Hossain Mohammed 

9/303 Juntunen Iiris 

9/307 myönnetään kesäasukkaalle. Jos asukasta ei löydy, myönnetään Sarmah Nanditalle. 

 

Anna Lehtinen oli hakenut huonetta 13/311, josta Mattias Anomaa lähtee vaihtoon 1.5.2015. 

Lautakunta hyväksyi siirron. Lehtisen nykyisen huoneen 13/310 voi tarjota kesäasukkaalle. 

 

 

Asumisoikeuden jatkoaikahakemukset 

 

Asumisoikeudet tarkistettiin kaikilta joille jatkoaikaa oli myönnetty jo 2 kertaa tai useammin. 

Jatkoaika myönnettiin kaikille sitä hakeneille. Ensi keväänä asumisoikeuksia tarkistettaessa ja 

jatkoaikoja myönnettäessä, olisi syytä tarkistaa myös edellisvuoden hakemukset, jotta sama 

ihminen ei saisi jatkoaikaa samalla syyllä joka vuosi. 

 

7. KEVÄTJUHLAJÄRJESTELYT 

 

Fuksitanhut on aloitettu, ja ensimmäisellä harjoituskerralla oli paikalla 3 paria. Ensi 

harjoituksiin olisi tarkoitus saada useampi pari mukaan. Juhliin yritetään myös löytää 

musiikillista esiintyjää. 

 

Kevätjuhliin kutsuttavat on tarkoitus miettiä lähiaikoina, ja kutsut olisi tarkoitus lähettää ensi 

viikolla. 

 

Juulia Ahlholm ja Tiia Kuusela aikovat tehdä juhliin kyläläisille voileipäkakkuja, ja juhlien 

boolitarvikkeet haetaan Maamess-retken ohessa. 



   

 

Koska olisi tarkoitus lainata metsäläisten mittauslaitteita, aiotaan myös metsäläisten edustus 

kutsua kevätjuhlaan. 

 

 

8. KYLÄN ESITTEEN JA HAKULOMAKKEEN PÄIVITYS 

 

Olisi selvitettävä kuinka paljon esitteitä on varastossa. Jos esitteitä on runsaasti, ei niitä tule 

tilata lisää. Mutta jos on tarvetta uusille esitteille, niistä tulisi päivittää päivämäärät ja muut 

numerot, ”kokemuksia kylässä asumisesta”-osio ja kuvat. Uudet kuvat voisi ottaa jo nyt 

keväällä. 

 

Keskusteltiin hakulomakkeen muuttamista sähköiseen muotoon (e-lomakkeeksi). Juho 

Kalliomäki lupasi ottaa asiasta tarkemmin selvää. Lomakkeen sisältö todettiin hyväksi. 

 

9. KYLÄN OHJESÄÄNNÖN NYKYAIKAISTAMINEN 
 

Ohjesääntö oli muutettu nykyaikaisempaan kieliasuun Juulia Ahlholmin ja Sanna Mäkelän 
toimesta. Sen sisältö todettiin melko hyväksi, mutta ulkoasua olisi vielä siistittävä. Vanha 
ohjesääntö arkistoidaan sekä historiallisen arvonsa vuoksi että tulevia uudistuksia 
helpottamaan. 
 
Vaikka ohjesäännän sisältö oli suurimmilta osin hyvä, ainakin siinä oleva kohta 
kunniatuomioistuimesta olisi poistettava, koska se ei toimi enää, ja säännön on käytännössä 
korvannut suntion ja oltermannin varoituksen antaminen ja mahdollinen asukkaan 
irtisanominen. Ohjesäännössä oli myös kohta, jossa määrättiin Oltermannin ja yksimielisen 
lautakunnan riitatilanteissa, tilanteen päätösvallan siirtymisestä hallitukselle. Ohjesäännön 
mukaan tieto saataisiin hallitukselle asti vasta, jos ¾ koko kylän äänioikeutetuista kokoontuisi 
kyläkokoukseen ja olisi yksimielinen asiasta. Lautakunta keskusteli mahdollisesta ohjesäännön 
muokkaamisesta, koska se ei toimi sellaisenaan enää. 
 
Sanna Mäkelä oli myös kirjoittanut ”Miten vaikutan Latokartanon ylioppilaskylässä – 
asukkaan ABC”-tiedotteen. Se on vielä keskeneräinen, mutta lautakunta oli yhtä mieltä siitä, 
että se oli selkeä ja hyvä. Tiedotetta olisi hyvä jakaa fuksikirjeen mukana ja saada myös 
Latokylän internetsivuille. 
 

 
 

10. MUUT ASIAT 
 
 
-Biosfääri ry:n hakemus oikeudesta käyttää grundeja 
 

Lautakunnan alustava mielipide oli ettei Biosfääri ry:lle tulisi antaa oikeutta käyttää grundeja, 
koska he eivät ole MMTDK:n alainen järjestö. Asia liittyy toisaalta myös asukasoikeuksiin, 
jotka tulevat kandiuudistuksen myötä mahdollisesti muuttumaan. Hallitus voisi siis käsitellä 
asiaa samalla kun he käsittelevät muita kandiuudistuksen aiheuttamia muutoksia. 
 



   

-seuraamukset B-grundin siivoamatta jättämisestä 
 

B-grundin siivoamatta jättävälle lähetetään automaattisesti lasku siivouksesta (esimerkiksi 
50€). Sotkun huomaaja raportoi sotkusta toimistolle. B-grundin käyttäjälistaan tulisi myös 
jatkossa ilmoittaa käyttäjän puhelinnumero, ja b-grundille tulisi hankkia uusia siivousvälineitä, 
muun muassa imuri olisi tarpeellinen. 
 
-AKT:n jatkoaikahakemukset C-grundin käytölle 20.03. klo 03.00 asti ja 26.03. klo 
03.00 asti 

 
AKT:n kumpikin jatkoaikahakemus hyväksyttiin. 
 
-PM-kisojen vahingonkorvauksia 

 
Kaksi uutta pihakeinua tulisi ostaa. MMYL:a ei ole vielä laskutettu, mutta tullaan 
laskuttamaan lähiaikoina. 
 
-B3:n huoneesta 

 

Huoneesta otetut mikrobi- ja sivelynäytteet olivat puhtaita. Huoneen vuokra peritään 
poismuuttaneelta asukkaalta. Laskun liitetään tutkimustulokset. Huoneesen voidaan ottaa 
kesäasukas. 
 
Keskusteltiin siitä, että asukkaille tulisi antaa ohjeistusta ilmanvaihdon tehostamisesta ja b-
talossa saadut mittaustulokset tulisi saada kaikkien luettavaksi. 
 
-kerrosten sohvista 
 

Uudet sohvat tuodaan torstaina 12.03. iltapäivällä. Vanhat sohvat viedään samalla pois. 
 
-latokylän talkoot 
 

Perhetalojen käytävät ja varastot tulisi tyhjentää turhasta rojusta. Jukka Markkanen lupasi 
tilata jätelavan, jolle tavarat voisi viedä. E- ja F-talojen parkkipaikalla on syviä monttuja, jotka 
vaativat toimenpiteitä. Montut sijaitsevat ilmeisesti metsäläisten alueella, asiaa kuitenkin 
selvitetään vielä. Jukka Markkanen ottaa selvää olisiko mahdollista tilata soraa monttujen 
täytteeksi. 
 
-c-grundin uudistus 
 

Hallituksen kokouksessa on suunniteltu c-grundin uudistamista. Sisustusarkkitehti aiotaan 
palkata suunnittelemaan tehtäviä muutoksia. Lautakunta oli erittäin kiitollinen c-grundin 
saamasta huomiosta. Myös toisen ilmalämpöpumpun hankkiminen tilaan sai kannatusta. 
 
-seuraava lautakunnan kokous 
 

Seuraava lautakunnan kokous on 13.04.2015 klo 18 
 
 

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kokous päätettiin ajassa 20.52 

 



   

 


