
   

LATOKARTANON YLIOPPILASKYLÄN LAUTAKUNNAN KOKOUS  

19.1.2016 klo 18.00 B-grundilla, Talonpojantie 9 

PÖYTÄKIRJA 

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

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

Lukkaroinen, Juho Kalliomäki 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Kokous avattiin ajassa 19.05 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä yli puolet lautakunnasta oli paikalla. 

3. SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Sihteerivuorossa oli D-talo ja sihteeriksi valittiin Tuomas Anttila. Pöytäkirjantarkastajiksi ja 

ääntenlaskijoiksi valittiin E-talon edustajat Katja Kauppi ja Säde Virkki. 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Esityslista hyväksyttiin. 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN 

Joulukuun kokouksen pöytäkirja käytiin läpi ja hyväksyttiin muutoksitta. 

6. ASUKASASIAT 

Asunto Henkilö 

Kaksiot 

19/307 Kuiri/Konttas 

Yksiöt 

19/204 Anne-Mari Malvisto 

Solut 

13/403 Anomaa Mattias 

7/303 Virtanen Aksel 

9/309 Salo Paula 

15/306 Torvinen Ida 



   

13/303 Anna Manninen 

15/209 Akinpelu Atinuke 

 

Anna Mannisen hakemus asumisoikeuden säilymiseksi hyväksyttiin. Manninen toivoi myös, että 

hän voisi lykätä asunnon saamistaan maaliskuun alkuun, mutta lautakunta päätti myöntää 

asunnon helmikuusta lähtien, sillä soluasuntoja ei välttämättä vapaudu ensi kokoukseen 

mennessä, jolloin hän jäisi ilman asuntoa. Hän voi kieltäytyä omalla riskillään ja hakea asuntoa 

uudelleen ensikuussa, ja tässä tapauksessa asunto annetaan Cairey-Remonay Antoinelle. 

Yksiöstä 19/204 käytiin suljettu lippuäänestys, sillä Anne-Mari Malvisto ja Juho Kotala olivat 

lautakunnan mielestä tasavertaiset hakijat. Äänestyksen tuloksena Malvisto sai 7 ääntä ja 

Kotala 6, joten asunto annettiin Malvistolle. 

- Asumisoikeuden päättyminen 31.8.2016 

Todettiin, että listassa mainittujen henkilöiden (2010-vuonna tai aiemmin opintonsa aloittaneet) 

asumisoikeus päättyy ja toimisto lähettää heille kirjeen asiasta, jossa heitä pyydetään 

toimittamaan hakemus asumisoikeuden jatkamiseksi, jos he aikovat jatkaa kylässä asumista 

31.8.2016 eteenpäin. 

- Asumisoikeuden tarkistaminen 

Päätettiin, että toimisto tarkistaa kaikkien asukkaiden asumisoikeuden. Jatkaakseen asumista 

Latokylässä, täytyy asukkaiden todistaa yliopiston opiskeluoikeutensa helmikuussa pidettävään 

lautakunnan kokoukseen mennessä. 

7. MAHDOLLISET PIENREMONTIT 2016 

Kokouksessa oli esillä lista, jonka Markkanen on tehnyt vuonna 2015 tehdyistä remonteista ja 

mitä vuonna 2016 voitaisiin tehdä. Listassa oli esitetty pienimuotoisia korjauskohteita kylän 

viihtyvyyden ja asumismukavuuden parantamiseksi. C-talon lämmönvaihdin on lautakunnan 

mielestä liian kallis remontti tässä vaiheessa. Markkasen listassaan mainitseman 

patteriremontin syy jäi epäselväksi. Lattialämmityksien ohitukset E- ja F-taloilla eivät 

todennäköisesti ole kannattavia, sillä talvella vessat olisivat erittäin kylmiä, jos vaihtoehdot ovat 

joko päällä tai pois. 

 Nelli Piekkari ehdotti perhetalojen parkkipaikan puoleisille portaille uuden pinnan valamista, 

sillä portaat ovat kuluneet. Ainakin F-talon saunan puuosat haisevat hieman omituisilta, joten B- 

ja F-talojen saunojen perusteellinen pesu voisi auttaa. B-talon saunan pukuhuoneen ovi tulee 



   

vaihtaa siinä olevan reiän vuoksi. E- ja F-talojen käytävien kattolevyjä voisi vaihtaa (mustuneita) 

ja lattiamattojen vaihtamista tulisi harkita. Verhoilla ja suihkuverhoilla voisi helposti ja halvalla 

parantaa viihtyvyyttä solutaloissa. C- ja D-talojen vessojen ovet tulisi tarkistaa läpi ja vaihtaa 

huonokuntoiset (kupruilevia), sillä asukkailta on tullut asiasta runsaasti valituksia. Talojen ulko-

ovet voisi ehkä uusia tai hioa ja lakata, sillä ainakin muutamat ovat huonossa kunnossa. A- ja B-

talojen suihkujen katot vaativat kunnostusta, sillä ne ovat kärsineet kosteudesta. Parkkipaikalla 

olevista risukasoista täytyy hankkiutua eroon (voisiko esimerkiksi oltermanni hoitaa asiaa 

eteenpäin?). Ehdotettiin, että perheasunnoissa asukkaat voisivat itse asentaa laminaattilattioita 

ja kylä mahdollisesti korvaisi ainakin osan (esim. puolet) materiaaleista. Pohdittiin, olisiko 

mahdollista saada B-talon saunan pukuhuoneesta lämpimämpi jollain edullisella keinolla. 

Keskusteltiin, että voisiko yhteistyössä Silvican kanssa kunnostaa parkkipaikan kuopat ja keksiä 

kuusikaupan autolle vähemmän tilaa vievä parkkipaikka. 

Oltermannin kirjeessä voisi mainita, että asukkaat voivat maalata omia huoneitaan tietyin 

ehdoin, ja että jos kokee perhetalojen ikkunoiden tiivisteiden olevan riittämättömät, voi 

talonmieheen olla asiasta yhteydessä (häneltä löytyy tiivisteteippiä). C-grundin verhoja voi jakaa 

kerrosten yleisiin tiloihin, sillä ne jäivät remontista ylimääräisiksi. Lisäksi kirjeessä voisi olla 

maininta mahdollisuudesta vaihtaa Latokylän patjaa parempaan jos käytössä oleva on huono. 

Patjoja nimittäin on yltäkyllin (jonkin verran myös käyttämättömiä) ja huonoimpia voisi ehkä 

ryhtyä hävittämään sen sijaan, että säilyttäisi niitä varaston täytteenä. 

8. MUUT ASIAT 

- C-grundin remontti 

Vessaremontti on nyt valmis. Siivousrättejä ja niiden säilyttämistä tarvitsisi uusia, sillä osa 

räteistä on huonossa kunnossa ja monilla on ollut epäselvyyttä, että mistä puhtaat rätit tulee 

ottaa ja minne likaiset laittaa (tätä varten voisi ostaa esim. korit puhtaille ja likaisille). Käytiin 

myös keskustelua siitä, onko rättejä viety pestäväksi säännöllisesti. Siivouskaapin lavuaari tulisi 

saada vetämään ja muutenkin kaapin siisteyteen voisi panostaa. Ritva voisi C-grundin avaimen 

luovutuksen yhteydessä antaa enemmän ohjeistusta siivoamisesta ja välineiden käytöstä, jos ei 

tilan käyttäjillä ole asiasta aiempaa kokemusta. Lautakunta toivoi saavansa perusteellisen 

tilinpäätöksen C-grundin remontista nähtäväkseen. 

- uuden lieden hankkiminen C-grundille (perusliesi vai kiertoilmaliesi?) 

Liedessä tulisi olla kiertoilmauuni, sillä siellä saatetaan valmistaa suuria määriä ruokaa kerralla. 

Tulee myös varmistaa, että käytössä on pelkästään oikean kokoisia uunipeltejä, sillä edellisen 

uunin ovi on todennäköisesti hajonnut liian suurien peltien vuoksi. Valurautaliesi on tarpeeseen 



   

sopiva ja riittävän yksinkertainen. Uunin tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen mutta 

varmatoiminen ja jos siinä on jotain normaalista poikkeavaa, on uunille hyvä laittaa käyttöohjeet. 

- huone 13/411 

Huoneen hometilanne tulee selvittää mahdollisimman pian, sillä tällä hetkellä sää on täydellinen 

mittauksia varten. 

- C-talon edustan kaadettavista puista 

Puut tulisi kaataa tämän talven aikana. Ehdotettiin, että Tekniikka-Agraarit voisivat hoitaa 

kaatotyön (mahdollista korvausta vastaan?). Puut voidaan antaa Tekniikka-Agraarien saunalle 

polttopuiksi. 

- C-talon edustan keinun selkänojan rimojen uusimisesta (tilaamisesta jostakin)  

Sovittiin, että Markkanen selvittää asiaa eteenpäin. 

- Markkina-Agraarien hakemus C-grundin käytölle 28.1.2016 klo 00.00-03.00 ja B-grundin 

käytölle samana yönä klo 22.00–02.00 

Keskusteltiin B-grundin käytön hinnasta, sillä kyseessä on erikoislupa. Todettiin, ettei 

vastaisuudessakaan myönnetä erityistä häiriötä aiheuttavia erityislupia B-grundille. Sovittiin B-

grundin jatkoaikamaksuksi tässä tapauksessa 10 € alkavalta tunnilta klo 23 eteenpäin, eli 

kyseiseltä ajalta maksu B-grundista on 30 €. Molemmat hakemukset hyväksyttiin. 

- Lipidi ry:n jatkoaikahakemus C-grundin käytölle 10.2.2016 klo 00.00-04.00 

Hyväksyttiin 

- Kanada-toimikunta hakemus C-grundin käytölle 19.2.2016 klo 00.00-03.00  

Esityslistassa mainittu päivämäärä oli väärin (17. ja 18.2.), eli oikeasti siis tapahtuma 18.2. ja 

jatkoaikahakemus 19.2. hyväksyttiin. 

Lautakunta pohti, että onko perhetalojen siivoajan avain vielä tallella ja missä se tällä hetkellä 

on. Myös Sampsan johtokunnan jäsenillä olleita vanhoja avaimia on ilmeisesti kateissa ja 

tulisikin selvittää, missä ne ovat. Toimisto voisi esimerkiksi laittaa asiasta sähköpostia. 

Oltermannin valinnasta tulee ilmoitus seuraavaan Alimentaan. Uusi oltermanni pitäisi olla 

valittuna kevätjuhlaan mennessä. Keskusteltiin haun tämän hetkisestä tilanteesta. 



   

Toimisto voisi muistuttaa sähköpostilla solujen pakastimien sulattamiseen sopivasta säästä. 

Seuraavalle kokoukselle valittiin vaihtoehdoiksi kaksi päivää, sillä oltermanni ei ollut paikalla, 

joten toivottavasti ainakin toinen sopisi hänelle. Vaihtoehdot: torstai 4.2.2016 klo 18.00 ja 

maanantai 15.2.2016 klo 17.00. Kokous järjestetään B-grundilla. 

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kokous päätettiin ajassa 19.53 

 

 

_____________________________    _______________________________ 

Tiia Kuusela, puheenjohtaja     Tuomas Anttila, sihteeri 

 

 

_____________________________   _______________________________ 

Säde Virkki, pöytäkirjantarkastaja    Katja Kauppi, pöytäkirjantarkastaja 

 


