
LATOKARTANON YLIOPPILASKYLÄN LAUTAKUNNAN KOKOUS 

12.10.2015 klo 19.00 B-grundilla, Talonpojantie 9 

Paikallaolijat: Jukka Markkanen, Jaakko Heikinmaa, Vuokko Luotola, Säde Virkki, Tuomas Anttila, Tiia 

Kuusela, Nelli Piekkari, Petteri Koskenniemi, Mia Viinikka, Sini Kuiri, Anna Riihimäki, Katja Kauppi, Jenni 

Lukkaroinen, Petteri Timonen, Sanna Mäkelä, Milla Saarinen, Juulia Ahlholm, Joonas Tohni, Juho Kalliomäki 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Kokous avattiin ajassa 19.05 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Sihteerivuorossa oli A-talo ja sihteeriksi valittiin Juho Kalliomäki. Pöytäkirjantarkastajiksi ja 

ääntenlaskijoiksi valittiin B-talon edustajat Vuokko Luotola ja Jenni Lukkaroinen. 

 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Esityslista hyväksyttiin. 

 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTYÄKIRJAN TARKISTAMINEN 

Edellisen kokouksen pöytäkirjaan voitaisiin lisätä allekirjoituskohdat puheenjohtajalle, sihteerille ja 

pöytäkirjantarkastajille. Muuten pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

6. UUDEN LAUTAKUNNAN PEREHDYTTÄMINEN 

Kokouksen puheenjohtaja kertoi yleisesti lautakunnan tehtävistä. Lautakunnan jäsenillä on 

vaitiolovelvollisuus, eli kokouksissa keskustelluista asioista ei pidä kertoa yleisesti muille. 

Lautakunnan pääasiallinen tarkoitus on kerran kuussa pidettävissä kokouksissa valita kylään uudet 

asukkaat ja asunnonvaihtajat, sekä muutenkin yleisesti keskustella kylän asioista ja hankinnoista. 

Kokoukset pidetään yleensä B-grundilla ja seuraava kokouksen päivämäärä päätetään kokouksien 

päätteeksi. Syksyisin järjestetään lautakunnalle jotain virkistäytymistä. Viimeksi lautakunta kävi 

ravintolassa syömässä. Mahdollisiin sähköpostikyselyihin tulisi lautakuntalaisista mahdollisimman 

monen vastata mahdollisimman nopeasti. Lautakunta on päätösvaltainen kun puheenjohtajan 

lisäksi puolet lautakunnan jäsenistä on paikalla.  Tarkemmat lautakuntalaisten tehtävät löytyvät 

kylän ohjesäännöstä. Edellinen lautakunta on esittänyt sääntömuutosta hallitukselle ja se on nyt 

hyväksyntää vaille valmis.  

 

Joka kokouksessa valitaan uusia asukkaita. Kesän loppupuolella on asukasvalintakokous jossa 

päätetään uusista opiskelijoista, ketkä pääsevät kylään asumaan. Syksyllä ja keväällä järjestetään 

kokoukset joihin on kutsuttu kaikki kylän asukkaat. Keväällä järjestetään kevätkokouksen 

yhteydessä kevätjuhlat joissa tarjoilua ja perinteistä boolia. Keväällä ja syksyllä järjestetään myös 

talkoita. Talkoiden tarkoituksena on siistiä kylän ympäristöä viihtyisämmäksi. Syksyisin on yleensä 

lehtien haravointia talonmiehen avuksi. Myös suurempia varastojen siivoiluja järjestetään aika 

ajoin. 

 



Lautakunnan jäsenillä on myös erilaisia toiminimiä. Toimihenkilöiksi valittiin seuraavasti: 

 

Kylän yhteinen suntio on koko kylän yhteinen asiamies. Jos asukkailla on joitain ongelmia tai 

valittamisen aihetta, välittää yhteinen suntio tiedon eteenpäin Oltermannille ja sitä kautta 

hallitukselle. Kylän yhteiseksi suntioksi valittiin Tiia Kuusela E-talosta. 

 

Urheiluvastaavat pitävät huolta siitä että kylän asukkaiden kunto pysyy hyvänä. Kylällä on 

urheiluvuorot monarilla tiistaisin ja torstaisin klo 21–22. Urheiluvastaavien tehtävinä on myös 

huolehtia kevätjuhlissa pidettävien urheilukilpailuiden järjestämisestä. Urheiluvastaaviksi valittiin 

Anna Riihimäki C-talosta ja Jaakko Heikinmaa A-talosta. 

 

Kylässä on kaksi pyykkitupaa ja niiden yleisestä järjestyksestä valittiin huolehtimaan kaksi henkilöä. 

Pyykkitupavastaavien tehtäviin kuuluu varmistaa että kuivaushuoneisiin ei jää ylimääräisiä 

vaatteita. Myös yleinen järjestyksen valvominen kuuluu heidän tehtäviin. C-talon 

pyykkitupavastaavaksi valittiin Mia Viinikka C-talosta ja E-talon pyykkitupavastaavaksi valittiin Säde 

Virkki E-talosta. 

 

Lehtivastaavat pitävät huolta C-talon aulassa olevasta lehtienlukutilasta. Vanhoja lehtiä siistitään 

pois ja muutenkin huolehditaan tilan siisteydestä. Valittiin Mia Viinikka C-talosta ja Anna Riihimäki 

C-talosta. 

Tässä kohtaa keskusteltiin myös Maaseudun tulevaisuuden tilauksesta. Kylään tullut lehtitilaus on 

loppunut ja lautakunta päätti että ei olla tilaamassa jatkoa. Tulisi kalliiksi tilata jokaiseen kerrokseen 

lehti. Asukkaat voivat halutessaan tilata itse lehtiä niin halutessaan. 

 

Tarjoilu- ja B-grundivastaavien tehtävinä on huolehtia kokouksissa olevista tarjoilusta. Myös 

tapahtumissa tarjoiltavat herkut ovat heidän järjestämiään. Heidän vastuullaan on myös B-grundin 

yleisen järjestyksen valvominen. Valittiin Jenni Lukkaroinen B-talosta ja Vuokko Luotola B-talosta. 

 

Kotisivuvastaavan tehtäviin kuuluu kylän nettisivujen päivittäminen. Valittiin Juho Kalliomäki A-

talosta. 

 

Uutena virkana päätettiin luoda somevastaava joka pitää huolen kylän näkyvyydestä sosiaalisessa 

mediassa kuten facebookissa. Sinne päivitellään tapahtumista ja talkoista ja muistakin kylässä 

tapahtuvista asioista. Valittiin Nelli Piekkari F-talosta ja Tuomas Anttila D-talosta. 

 

7. ASUKASASIAT 

 

Asunto Henkilö 

Kaksiot 

19/206 Mäkisalo/Lassi 

19/207 Väärni/Lamminmäki 

19/407 Koskenniemi/Koskinen 

Yksiöt 

17/404 Soronen Päivi 

Solut 



7/201 Airaksinen Janne 

9/409 Räikkönen Elisa 

13/406 Salonen Sonja 

15/108 Lappi Petri 

15/111 Unnbom Mari 

15/208 Törmä Juhani 

15/211 Wejberq Henrik 

15/308 Ababei Cristina-Georgiana 

15/309 Yurdakul Özge 

15/402 Vainio Juhani 

15/404 Mäkinen Arttu 

15/407 Ververis Ermolaos 

 

              Autopaikat: 

AUTOPAIKKA HENKILÖ 

O1 Kokkoniemi Eveliina 

O2 Jokinen Emmi 

O3 Tiiri Amanda 

O4 Heikkilä Anssi 

O5 Lehtinen Toni 

O6 Islam Safiqul 

O7 Pirttiniemi Juho 

O8 VAPAA 

O9 VAPAA 

O10 Suojala Maria 

O11 VAPAA 

O12 VAPAA 

O13 Aarnio Laura 

O14 Vornanen Matti 

EF1 Hämäläinen/Lydecken 

EF2 Leminen Mikko 

EF3 Tuukkanen Ilmari 

EF4 Heikkinen Aatu 

EF5 Kallonen Ville 

EF6 Lappalainen/Äijälä 

EF7 Sorri/Nurminen 

EF8 Hylkilä Taneli 

EF9 Saarikallio Juho 

EF10 Joensuu Marika 

EF11 VAPAA 

EF12 Mälkiä Kaisu 

 

Vapaana olevat autopaikat voi toimisto jakaa ensimmäisille kiinnostuneille.  



8. TALOKOKOUKSISSA ESILLE TULLEET ASIAT 

E-talon käytävien siivouksista on tullut valituksia. Lautakunta mietti pitäisikö siivousfirmaa vaihtaa.  

Parkkipaikan valvontaa tulisi parantaa. Monet ylimääräiset parkkipaikalla olevat autot häiritsevät 

asukkaiden parkkeeraamista. Mahdollisen pysäköinninvalvojan tilaamista harkittiin. 

Avaimien kulkuluvat tulisi tarkistaa. Kylässä on monia avaimia joilla pääsee samassa talossa oleviin 

muihinkin kerroksiin. Lautakunta tahtoisikin että lukot tarkistettaisiin siten, että asukkaan omalla 

avaimella pääsee vain omaan asuinkerrokseen. Näin voitaisiin jatkossa välttää ei-toivottujen 

henkilöiden ilmaantuminen kerroksiin.  

Mikroaaltouunit reistailevat osassa kerroksista. Päätettiin että lautakunnan jäsenet käyvät 

kerrosten mikrot läpi ja ilmoittavat mahdollisista rikkoutuneista talonmiehelle. 

Talonmiehen avuksi voitaisiin kylään alaoville järjestää lumilapioita. Näin kyläläiset voisivat itse 

hoitaa osan lumitöistä. Myös hiekoitus mahdollisuutta voitaisiin kehittää jolloin kyläläiset voisivat 

itse parantaa turvallisuutta liukkailla keleillä.  

Liiketunnistinvalojen hankkimista kylän alueelle. Pimeät pihat kylän alueella voivat houkutella 

enemmän rikollista toimintaa. Pohdiskeltiin myös valvontakameroiden asentamista. Jukka lupasi 

keskustella asiasta talonmiehen kanssa. 

Paloturvallisuuden parantaminen. Palovaroittimien ja muiden hommaaminen yhteisiin tiloihin olisi 

hyvä. Oltermanni saanut tarjouksen kylän turvallisuus tarkastuksesta. Sillä kartoitettaisiin kylän 

turvallisuutta ja löydettäisiin mahdolliset epäkohdat. Vaahtosammuttimet käytävillä parantaisivat 

paloturvallisuutta.  Jos asukas haluaa palovaroittimen omaan huoneeseen, sen hankinta on 

asukkaan omalla vastuulla. 

Langattomasta verkosta kylään keskusteltiin myös. Asukkaat voivat halutessaan hommata 

reitittimen kerrokseen jolloin siellä olisi langaton verkkoyhteys. 

C ja D-taloissa olohuoneessa olevien säilytyskaappien avaimista osa on hukassa.  

 

9. VIIKIN MONITOIMITALON KEHITTÄMINEN 

Hallitus toivoo että lautakunta kertoisi ajatuksia monarin tulevaisuudesta. Mahdollinen unisportin 

poistuminen jättäisi tilan tyhjilleen ja tarvittaisiin uusia käyttömahdollisuuksia. Järjestettäisiin 

yleinen kysely koko kylään jolloin saataisiin kattavampi tieto mitä haluttaisiin. Mieluusti tämän 

vuoden puolella kirjallinen vastaus hallitukselle. Kysely helpottaisi vastausten saamista. Katja 

Kauppi selvittää hallituksen kokouksessa onko mahdollista kyselyä tulossa.  

10. MUUT ASIAT 

C grundin remontista keskusteltiin. Katto puretaan ja seinät maalataan. Tämän remonttiosuuden 

tulee hoitamaan kyläläisistä muodostuva talkooporukka. Kattoon asennettavat äänieristelevyt tulee 

asentamaan ammattilaisfirma. Sunnuntaina 18.10 neuvotaan talkooporukkaa remontin alkamisessa 

klo 19. Puustinen hommaa hengityssuojaimia riittävästi. Mahdollisia hanskoja ja suojahaalareita 

olisi hyvä myös hommata. Maanantaina 19 päivä aloitetaan katon purkaminen. Tämän jälkeen 

jatketaan maalauksilla. Tiistaina 27 päivä tulee ammattilaiset asentamaan äänieristystä. 

  

AVA ry:n jatkoaika hyväksytään 

Boa ry:n jatkoaika hylätään 

Lipidi ry:n jatkoaika hyväksytty 

Metsäläisten jatkoaika hyväksytty 

AKK:n jaTA.n jatkoaika hyväksytty 



Sampsa ry:n hakemus hyväksytty 

 

Polkupyörät: Lopputuloksena yksi kadonnut polkupyörä. Vaaleanpunainen tunturi. Yritetään löytää 

korvaava polkupyörä ja jos ei löydy niin yhteys Oltermanniin 

 

13/411 huone on edelleen tyhjänä. Oltermanni hoitaa. 

 

Talojen ilmanvaihto: Tarkemmat ohjeet räppänöiden aukiolosta. Kuvallisista ohjeista olisi 

paremmin hyötyä ja selkeyttäisi ohjeita. Kaikki ilmastoinnit toimivat kunhan asukkaat hoitavat 

räppänöiden säädön oikein. 

 

Keskusteltiin myös ilkivallasta. Valaistuksen tehostaminen voisi vähentää ilkivaltaa, samoin kuin 

valvontakameroiden hommaaminen. Aluksi päätettiin hommata vain varoituskylttejä 

kameravalvonnasta. Kylän yleisen siisteyden kohentaminen voisi myös vähentää ilkivaltaa. 

 

Talonmiehen kierros: Kierroksella katsotaan pääpiirteittäin kylän tiloja. Päivämäärä 27.10 klo 16 jos 

Puustinen on silloin kykenevä esittelemään tiloja polvileikkauksen johdosta. 

 

Seuraava kokous 2.11.2015 klo 18.00 B-grundilla 

 

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Päätettiin kokous ajassa 21.29 

 

 

 

_______________________________ __ ______________________________ 

         Jukka Markkanen, puheenjohtaja                 Juho Kalliomäki, sihteeri 

 

 

 

________________________________ ______________________________ 

    Jenni Lukkaroinen, pöytäkirjantarkastaja      Vuokko Luotola, pöytäkirjantarkastaja 

 
 


