
   

LATOKARTANON YLIOPPILASKYLÄN LAUTAKUNNAN KOKOUS  

 

17.3.2016 klo 18.00 B-grundilla, Talonpojantie 9 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

Paikallaolijat: Jukka Markkanen, Tiia Kuusela, Jaakko Heikinmaa, Juho Kalliomäki, 
Jenni Lukkaroinen, Vuokko Luotola, Mia Viinikka, Eeva Linnainmaa, Tuomas Anttila, 
Petteri Koskenniemi, Katja Kauppi, Säde Virkki, Nelli Piekkari, Sini Kuiri. 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
 
Kokous avattiin ajassa 18.15 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 Kokouksen todettiin olevan laillinen ja päätösvaltainen. 

3. SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

 Kiertävässä sihteerivuorossa oli F-talo, josta sihteerinä toimii Nelli Piekkari. 

 Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Juho Kalliomäki ja Jaakko 

 Heikinmaa A-talosta. 

 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 

Lisättiin muihin asioihin käsiteltäväksi asiaa uuden Oltermannin valinnasta sekä 

solutalojen rappukäytävien maalaamisesta. 

 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN 

 

 Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin. 

 

6. ASUKASASIAT 

Vapaat asunnot 1.4.2016 alkaen jaettiin seuraavasti:  

Soluhuoneet: 7/105 Hasan Anamul 

Yksiöt: 19/303 Juho Kotala 

 

7/308 ja 7/410 jäivät tyhjäksi, koska A-taloon hakijoita ei ollut enempää. Jotkut 

kesäasukkaat tarvitsevat ennakkotietojen mukaan asuntoa jo huhtikuussa, joten heille 

voidaan tarjota tyhjiksi jääneitä soluja. 

 

Asumisoikeuden jatkoaikahakemukset 



   

Tuominiemi Antti: Jatkoaikaa asumiselle ei myönnetä, koska jatkoaikaa on myönnetty 

jo neljä kertaa aiemmin. 

Heli Horppu: Jatkoaikaa asumiselle ei myönnetä, koska jatkoaikaa on myönnetty jo 

kolme kertaa aiemmin. 

 

7. TULOSLASKELMA, TASE JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 

Kylän oltermanni Jukka Markkanen esitteli lautakunnalle vuoden 2015 tuloslaskelmaa, 

tasetta ja toimintakertomusta. Merkittäviä muutoksia olivat vuokrien korotuksesta 

seurannut noin 40 000 euron vuokratulojen kasvu sekä noin 80 000 euroa kasvaneet 

hallinnointikulut, jotka johtuivat hankesuunnitelmaa (tulevaisuuden 

rakennushankkeiden ym. kartoittaiminen) varten käytetyistä konsulttipalveluista. Muita 

erityisiä muutoksia kylän taloudessa ei ole tapahtunut. 

 

8. KEVÄTJUHLAJÄRJESTELYT 

Kylän kevätjuhla järjestetään lauantaina 23.4. Vastuualueet juhlan järjestelyjä varten 

on jaettu edellisessä kokouksessa. Järjestelyt sujuvat sovitulla tavalla. Jukka 

Markkanen toimittaa viime vuoden kutsulistan Nelli Piekkarille kutsujen laatimista 

varten. 

 

Kylän kevättalkoot järjestetään 21.4. klo 16 alkaen. Talkoissa voitaisiin tehdä 

esimerkiksi seuraavia siivous- ja siistimistöitä. 

 -C-grundin ikkunoiden pesu 

 -haravointi ja roskien keruu pihapiiristä 

 -pyykkitupien siivous 

 -saunojen siivous 

 -kaadetaan C-talon vieressä olevia puita 

 -tilataan jätelava puiden kaadosta tulevia roskia ym. roskaa varten 

 

9. MUUT ASIAT 
 

-Kylän esitteen ja hakulomakkeen päivitys 
Esitteeseen ja hakulomakeeseen täytyy päivittää muuttuneet vuokrat, kylän uusi s-
postiosoite, uudet päivämäärät hakemiseen ja mahdollisesti tehdä uusi kylän 
asukkaan esittely. Tiia Kuusela pyytää Juulia Ahlholmilta viimesimmän esitteen ja 
päivittää sen. Lautakunta keskusteli hakulomakkeen siirtämisestä sähköiseksi. Juho 
Kalliomäki selvittää mahdollisuutta sähköiseen hakulomakkeeseen siirtymiseen ja 
miten liitteiden toimittaminen sähköisen hakemuksen yhteydessä onnistuisi varmasti 
ja turvallisesti. 
 
-Jätekatoksen jäteastioiden/tyhjennysvälin riittävyydestä 
Siivoojien mukaan biojäteastia on aina täynnä, joten roskakatokseen tarvitaan joko 
toinen astia tai tiheämpi tyhjennysväli. Bileiden jälkeen tölkkejä on väärissä roska-
astioissa ja todella paljon. C-grundin käyttäjille tehdään ohjeistus roskien osalta. Tölkit 
(myös pantittomat) tulee viedä palautuspisteeseen, eikä laittaa Latokylän 
roskakatokseen. 
 
- Yleisten saunavuorojen tarpeellisuudesta 



   

Kylässä on tarjolla yleiset saunavuorot miehille ja naisille kuutena päivänä viikossa. 
Saunojen lämmityksestä tulee paljon kuluja, joten haluttaisiin tietää onko kaikilla 
saunavuoroilla todella käyttöä. Anna Riihimäki on ehdottanut saunavuorojen käytön 
kartoitusta ennen kuin saunavuorojen jatkosta päätetään. Tiia Kuusela tekee 
kartoitusta varten laput molemmille saunoille, joihin saunan käyttäjät laittavat merkin 
saunassa käydessään. Saunavuorojen jatkoa pohditaan, kun käyttöastetta tiedetään 
tarkemmin. Lautakunta keskusteli, että lauantain saunavuoroja voitaisiin siirtää 
myöhäisemmäksi, jolloin niillä voisi olla enemmän kävijöitä. Kiuaskivien vaihto voisi 
olla tarpeellista.  
 
-stipendin saajien valinta 
Agronomiliitto myöntää 600 € käytettäväksi stipendejä varten. Stipendit jaetaan 
aktiivisesti kylässä toimineille henkilöille. Lautakunta päätti, että jaetaan kolme 200 € 
suuruista stipendiä. Mia Viinikka kysyy Ritvalta ehdotuksia aktiivisista kyläläisistä. 
Lautakunta päättää stipendien saajat sähköpostiviesteillä. 
 
Lautakunta äänesti stipendin saajia ja jokaisella lautakunnan jäsenellä oli 
mahdollisuus äänestää kolmea henkilöä. Äänet jakautuivat seuraavasti: 
Juho Kalliomäki, 12 ääntä 
Katja Kauppi, 11 ääntä 
Jarmo Heikkilä, 9 ääntä 
Tiia Kuusela, 6 ääntä 
Jenni Lukkaroinen, 1 ääni 
 
Stipendin saajiksi valitaan Juho Kalliomäki, Katja Kauppi ja Jarmo Heikkilä. Stipedin 
saajien tulee olla Agronomiliiton jäseniä, joten Jarmo Heikkilän jäsenyys täytyy vielä 
varmistaa. 
 
 
-oltermannin haku 
Hakemuksia uudeksi oltermanniksi/oltermannipariskunnaksi on tullut useita. 
Latokartanosäätiön hallituksen jäsenet (Katja Kauppi, Hannu Heikkilä, Jyrki Wallin, 
Anna Riihimäki Katjan varajäsenenä) haastattelevat hakijat. Haastattelujen perusteella 
valitaan kaksi parasta ehdokasta, jotka esittäytyvät lautakunnalle. Lautakunta  
ehdottaa heille esitellyistä oltermanniehdokkaista mielestään parasta valittavaksi 
uudeksi oltermanniksi. Latokartanosäätiön hallitus valitsee uuden oltermannin. 
Toiveena on, että uusi oltermanni voitaisiin esitellä kylän kevätjuhlassa. 
 
-Huoneessa 13/403 on ollut epäilyä iho-oireista. 
 
-Huoneen 13/411 mittaustulokset eivät ole vielä saapuneet. Mittaustulokset liitetään 
pöytäkirjaan, kun ne saapuvat. 
 
-Ehdotettiin, että solutalojen rappukäytävien maalausta voitaisiin järjestää talkootyönä 
rappukäytävien yleisilmeen siistimiseksi. Keväällä maalausta ei enää ehditä toteuttaa, 
mutta sitä koitetaan järjestää syksyllä. 
 
-rakennussuunnitelmien esittelyä lautakunnalle 
Jukka Markkanen esitteli mahdollisia rakennussuunnitelmia Latokylän alueella 
(Latokartanosäätiö, Silvica, HOAS). Säätiöt voivat ostaa nykyisten talojen vuokratontit 
senaatilta. Kaavamuutokset mahdollistavat lisärakennusten rakentamisen, jos 
säätiöillä on siihen halukkuutta ja mahdollisuuksi. HOAS:n uusien talojen 
rakentaminen urheilukentän ja Latokylän väliseen rinteeseen alkaa kesällä 2016. 
Taloihin suunniteltu 40 asuntoa Latokylän asukkaille ja 20 Silvican asukkaille. Vielä ei 
ole tehty mitään päätöksiä mahdollisista remonteista ja rakennussuunnitelmista, vaan 
eri mahdollisuuksia on vain kartoitettu. 
 



   

-remontti- ja siivousasioita 
C-grundin remontin tilinpäätöstä ei esitelty kokouksessa, kuten viime kokouksessa 
sovittiin. Jukka Markkanen hakee uuden lieden C-grundille 18.3. tai 19.3. C-talon 
viereisiä puita ei ole vielä kaadettu. Kaadetaan kevättalkoissa 21.4. ja Markkanen tuo 
puiden kaatoon tarvittavat välineet. EF-talojen parkkipaikan risu- ja hiekkakasan 
siirtäminen ei ole vieläkään onnistunut. Keskusteltiin voisiko kasan hävittää samalla, 
kun kevättalkoisiin tilataan roskalava. 
 
-Sampsa ry:n  jatkoaikahakemus C-grundin käytölle 21.4.2016 klo 00.00-03.00 
Myönnetään jatkoaika. 
 
-Elina Roininen on pyytänyt lupaa järjestää Capoiera-harjoituksia satunnaisesti 
erikseen sovittavina aikoina päiväsaikaan C-grundilla, kyläläiset saavat osallistua 
harjoituksiin 
Myönnetään lupa harjoitteluun ja tarjotaan esiintymismahdollisuutta kylän 
kevätjuhlassa. 
 
-seuraava lautakunnan kokous 
Seuraavan kerran lautakunta kokoontuu B-grundilla keskiviikkona 13.4. klo 18. 
 

10.   KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kokous päätettiin ajassa 20.01. 

 

______________________________  ____________________________  

Jukka Markkanen, puheenjohtaja   Nelli Piekkari, sihteeri  

 

 

______________________________  ____________________________  

Jaakko Heikinmaa, pöytäkirjantarkastaja  Juho Kalliomäki, pöytäkirjantarkastaja  

 

 


