
   

LATOKARTANON YLIOPPILASKYLÄN LAUTAKUNNAN KOKOUS  
 

Aika: 3.12.2015 klo 18.00  

Paikka: B-grundi (Talonpojantie 9) 
 

PÖYTÄKIRJA 
 

Paikalla: Jukka Markkanen, Juho Kalliomäki, Jaakko Heikinmaa, Vuokko Luotola, Jenni 

Lukkaroinen, Mia Viinikka, Anna Riihimäki, Petteri Koskenniemi, Tuomas Anttila, Nelli Piekkari, 

Sini Kuiri, Katja Kauppi, Tiia Kuusela, Säde Virkki 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Kokous avattiin ajassa 18:07. 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

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

 

3. SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

C-talo oli sihteerivuorossa ja sihteeriksi valittiin Anna Riihimäki. D-talon oli ääntenlaskija- ja 

pöytäkirjantarkastajavuorossa, joten ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuomas 

Anttila ja Petteri Koskenniemi. 

 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Esityslista hyväksyttiin lisäyksin kohtaan muut asiat. 

 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN 

Marraskuun kokouksen pöytäkirja käytiin läpi ja hyväksyttiin muutoksitta. Allekirjoitukset tarvitaan 

vielä pöytäkirja tarkastajilta, Eeva Linnainmaalta ja Sanni Yli-Puntarilta. 

 

6. ASUKASASIAT 

1.1.2016 vapautuvat asunnot jaettiin seuraavasti: 

soluasunto 7/303 Mattias Anomaa  

yksiö 17/103 Bartje Harmoinen 

kaksio 19/306 Timonen/Vesala 

 

7. TULO- JA MENOARVIO 2016 

Jukka Markkanen kertoi, että alustavaa tulo- ja menoarviota on käsitelty hallituksen kokouksessa. 

Alustavaan budjettiin on merkitty jo melko helposti arvioitavat kulut, kuten sähkö, lämmitys, 

palkat, jätehuolto, internet ja vesi. Varsinainen budjetti valmistuu maaliskuussa. Kylän korjauksiin 

varattaneen 100 000 euroa. Tällä summalla on tarkoitus tehdä A- ja B-taloihin 

patteriventtiiliremontti sekä mahdollisesti vessojen maalausta ja siistimistä, sekä ilmanvaihdon 

korjausta. Mahdollisesti korjauslistalla ovat myös C-talon lämmönvaihdin, yleiset tilat ja ovet 

kylässä sekä peräkylän saunatilat. Suuria korjauksia ei tehtäne kylässä ennen kaavoitusasian 

selviämistä. Rahaa varataan myös konsulttipalkkioon ja kaavoitusasioiden hoitamiseen. Vuokria ei 

ole suunniteltu korotettavan vuoden 2016 aikana.  

 

Lautakunta voisi miettiä seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä, miten kylän ilmettä voisi 

kohottaa pienellä siistinnällä ja kunnostuksella. 

 

 

 



   

8. UUDISTETTAVASTA OHJESÄÄNNÖSTÄ  

 

Hallituksen käsittelemä ohjesääntö on suureksi osaksi samanlainen kuin lautakunnan aiemmin 

tekemä ehdotus. Nyt ohjesääntö on vahvistettu oltermannin tehtävien osalta, joten oltermannin 

tehtävänkuva on selkeämpi kuin aiemmin. 

 

Lautakunta pyysi ohjesäännön kirjallista asua tarkennettavan vielä mm. kyläkokouksen asukkaiden 

äänioikeuden sekä asukasvalintaperusteiden osalta. Kyläkokouksessa kyläläisten mielipide voittaa 

oltermannin ehdotuksen, jos kokouksessa paikalla olevista asukkaista vähintään 75 % on 

oltermannin ehdotusta vastaan. Hallituksen toivotaan vielä tarkentavan asukkaiden äänioikeutta 

kylän asioissa (kohdan 1 pykälät 1-3) Lautakunnalle jäi hiukan epäselväksi, ovatko vain 

maataloustieteen opiskelijat äänioikeutettuja, vai ovatko myös elintarviketieteiden opiskelijat tai 

muut opiskelijat äänioikeutettuja. Kohdassa 2 lukee solutalot A-F. Tätä kohtaa pitänee muokata, 

sillä solutaloja ovat vain talot A-D, taloissa E ja F on yksiöitä ja kaksioita. Ohjesäännön tarvitsee 

olla sääntöjen mukainen, mutta sääntöjä muutettaessa ohjesääntöäkin voidaan päivittää. Tämä 

koskee mm. kohdan 1 pykälää 1, jossa puhutaan maatalous- ja kotitalousaineista, vaikka 

Latokylässä ei asu ainuttakaan kotitalousaineiden opiskelijaa. Myös Ruotsin valtakuntaa tarkoittava 

kruunu oli osan lautakunnasta mielestä hankalasti ymmärrettävä. Lisäksi pohdittiin 

kunniatuomioistuimen tarpeellisuutta ohjesäännössä. 

  

9. MUUT ASIAT 

 

- Kylän sähköpostilistan ylläpitäminen  

Ritva Westerlundilla on ollut Helsingin yliopiston käyttöluvat sähköpostia varten. Yliopiston 

sähköpostiuudistuksen takia käyttöluvat poistuvat vuoden 2015 päättyessä yliopiston ulkopuolisilta 

käyttäjiltä. Juho Kalliomäki kertoi, että toimistolle voisi tehdä uuden sähköpostiosoitteen 

kotisivukoneen kautta. Tämä maksaisi noin 2,5 euroa kuukaudessa. Käytännön ongelmana 

sähköpostiuudistuksessa on Latokylän sähköpostilistalle tulevien viestien hyväksyminen. Jatkossa 

sähköpostilistalle tulevien viestien hyväksymisestä voisi huolehtia kylän WWW-vastaava. Jos työ 

siirtyy WWW-vastaavalle, tarvitsee työhön tarvittavat tunnukset uusia aina WWW-vastaavan 

vaihtuessa. 

 

- E- ja F-talojen siivous 

Peräkylän, E- ja F-talojen yleisten tilojen siivouksesta huolehtinut siivooja lopettaa työnsä. 

Pohdittiin, miten siivous hoidetaan jatkossa. Ehdotettiin, että kylän asukkaista voisi saada siivoojan, 

joka huolehtisi siivouksesta. Siivoojalla voisi olla apulaisia, jotta työtä ei tulisi liikaa yhdelle 

asukkaalle. Siivoustarve E- ja F-talojen rappukäytävissä on 1-2 kertaa viikossa tai likaantumisen 

mukaan. Lisäksi saunatilat tulee tarkastaa kolmesti viikossa ja saunatilojen roskat viedä tarvittaessa. 

Siivoojat pitäisivät kirjaa työtunneistaan ja saisivat suunnilleen samansuuruista palkkaa (n. 10-12 

€/h) kuin talonmies Juhani Puustisen apulaiset. Siivoustyöstä kiinnostuneita kyläläisiä voisivat olla 

esimerkiksi Milla Saarinen ja Marjo Pellinen. Heillä on aiempaa kokemusta siivoustyöstä. Aiempi 

kokemus on eduksi siivoustyössä. Sovittiin, että Jukka Markkanen ottaa siivousasiassa yhteyttä 

Milla Saariseen. Mikäli siivoojia saadaan asukkaiden joukosta, tarvitsee heidän toimittaa 

verokorttinsa toimistoon. Jos saadaan kyläläisiä siivoojia, jotka eivät asu kesäaikana kylässä, pitää 

kesäajan siivous muistaa järjestää. Kunnes siivooja-asiasta päätetään, on oltermanni Jukka 

Markkanen pyytänyt solutaloja siivoavaa siivoajaa siivoamaan myös E- ja F-talojen yleiset tilat. 

Latokylän hallitus on linjannut, että kylään ei palkata omaa siivoajaa.  

 

 

 



   

- C-talon puut 

Lokakuussa oli viemäritukos, joka oli luultavimmin aiheutunut viemäriin kasvaneista puun juurista. 

Viemärin aukaistiin pumppuautolla ja viemärinaukaisijat suosittelivat tukoksen aiheuttaneiden 

puiden kaatamista. Oltermanni kertoi, että puiden kaatamiseen tarvitaan lupa kaupungilta. 

Oltermanni lupasi myös selvittää puiden kaatamiseen liittyvät lupa-asiat siten, että puut saadaan 

kaadettua talven aikana. Pihaympäristön siistinä pysymisen vuoksi puiden kaataminen on talvella 

järkevintä. Ongelmapuiden todettiin olevan lähellä C-talon ikkunoita, joten puut olisi siksikin hyvä 

kaataa. 

 

- Kyltit + pihavalaistus 

Valvontakameroista varoittavat kyltit on ostettu. Sovittiin että talonmies Juhani Puustinen voi 

kiinnittää ne. Lisäksi talonmies voi ostaa pihavaloja ja asentaa ne. 

 

- Asunto 13/411 

Asuntoon 13/411, jossa epäillään kosteusvaurioita, tehdään kosteusmittaukset kasvatusmaljoilla 

talvella, kun ilmanala on kuivunut. Oltermanni Jukka Markkanen huolehtii kosteusmittausten 

teettämisestä. Jukka Markkanen pohti oman kosteusmittarin ostamista kylään. 

 

-T-A:n jatkoaikahakemus 

T-A:lle myönnettiin jatkoaika Haalarisitsejä varten. Haalarisitsit alkavat to 21.1.2016 illalla ja 

jatkoaika on pe 22.1.2016 klo 00-03. 

 

- C-grundin remontti 

Latokartanon ylioppilaskylän hallitus on myöntänyt 10 000 euroa C-grundin WC-remonttia varten. 

Remontti on tarkoitus tehdä nyt joulukuun aikana. Oltermanni on saanut yhden tarjouksen remonttia 

varten. Toisen tarjouksen saaminen on vielä kesken. Katja Kauppi esitteli, että Työtehoseura voisi 

olla yksi vaihtoehto remontin tekijäksi. Työtehoseuralta remontoijiksi voisi saada harjoitustöitä 

tekeviä opiskelijoita, jotka tekisivät työn pelkkien materiaalien hinnalla. Ei tiedetä, voisiko 

Työtehoseura tehdä remonttia joululoman aikana. Kun tarjoukset selviävät, oltermanni Jukka 

Markkanen laittaa niistä viestiä lautakunnalle. 

 

Lautakunnan mielestä C-grundin naisten vessaan riittää yksi lavuaari, mutta peilipinta-alaa pitää 

olla riittävästi. Vessoihin ei tarvita kaappeja. Vessoista on tarkoitus laatoittaa sekä lattiat että seinät. 

Laattojen ei tarvitse olla suunnitelman mukaiset. Sen sijaan laattoina voidaan käyttää edullisia 

suunnitelmassa esitettyjen tapaisia laattoja. Nelli Piekkari kertoi, että edullisia ylijäämälaattoja ja 

WC-kalusteita voi saada edullisesti, eikä niiden hankinta ole hankalaa. Laattojen hankinta 

jätettäneen kuitenkin korjausfirman vastuulle. Firmalle painotetaan laattojen edullisuutta ja sitä, 

ettei niiden tarvitse olla suunnitelman mukaiset. Oltermanni Jukka Markkasen mielestä voidaan 

vuokrata tilapäisvessoja esimerkiksi Bajamajoja, jos vessaremontti ei valmistu ennen kuin grundin 

käyttö tammikuussa jatkuu. 

 

Lautakunta on tyytyväinen salin remonttiin. Jopa vanhat lamput sopivat uuteen ilmeeseen. Uudet 

kaiuttimet ovat hyvät, sillä niiden ääni on tasainen. Nyt C-grundilla on uudet musiikkilaitteet, joille 

päätettiin hankkia säilytyskaappi turvallisuuden vuoksi. Oltermanni Jukka Markkanen hankkii 

kaapin ennen joulua. Kaapin ostossa huomioitavaa on, etteivät musiikkilaitteet saa lämmetä 

kaapissa käytön aikana. Jatkossa musiikkilaitteille ja ilmalämpöpumpulle voisi olla yhteinen pantti. 

Avaimen saisi tällöin toimistolta panttia vastaan. 

 

C-grundin lattiasta oltermanni Jukka Markkanen totesi, että saumat voisi periaatteessa raapia ja 

tehdä uudelleen. Remonttimiehen mielestä tämä ei kuitenkaan ole järkevää. Lattialle pitää keksiä 



   

jotain muuta. Ja jos lattia tarvitsee enemmän rahaa, ei sitä ehditä tehdä joulutauolla. Tällöin työ 

siirtyy kesään. 

 

-Oltermannin vaihdos  

Tavoitteena on, että uusi oltermanni on mukana seuraavassa kevätjuhlassa. Kylässä on paljon 

asioita meneillään, joten uusi ja vanha oltermanni toimisivat mahdollisesti jonkin aikaa yhdessä. 

Yhtään hakemusta oltermannin virkaan ei ole vielä tullut, mutta joitain kyselyjä on mahdollisesti 

ollut. Jos tulee useita oltermanniehdokkaita, lautakunta mahdollisesti äänestää asiasta. 

 

- C-grundi juhlakäytössä 

Keskiviikkona 2.12 olleet bileet kestivät C-talon asukkaiden mukaan to 3.12 noin klo 1:30 asti, 

vaikka jatkoaikaa ei ollut myönnetty. Päätettiin, että järjestäjää laskutetaan 2 tunnin jatkoajan 2-

kertaisella hinnalla normaaliin verrattuna = 2*2*20 €= 80 €. Tapausta käytetään ennakkotapauksena 

jatkoaikarikkomuksista. 

 

Grundin siivouksen tarkastamisesta tapahtumien jälkeen puhuttiin. Jos ilmenee sotkua, jota ei voi 

vedellä pestä, joutuu tapahtuman järjestäjä korvaamaan aiheutuneen vahingon. Esim. seinän 

maalaaminen, jos seinään on ilmestynyt mustia jälkiä tai steariinia. C-grundilta onkin tärkeää 

tarkastaa lattian ohella myös seinät tapahtumien jälkeen. Ylimääräisestä siivouksesta tai 

korjaamisesta on tarvittaessa laskutettava, vaikka tapahtuman järjestäjien on ensisijaisesti 

huolehdittava jälkiensä siivoamisesta. Grundin varaajia muistutettava huolellisesta siivouksesta ja 

siitä, että myös rappukäytävät tulee tarkistaa ja tarvittaessa siivota juhlien jälkeen, vaikka juhlijat 

eivät saisi oleilla rappukäytävissä. 

 

- Lumen auraaminen 

Oltermanni Jukka Markkanen kertoi, että Miika Kahelinin mukaan koetilalla on nyt niin vähän 

työntekijöitä, että varallaolijoita lumenauraukseen ei riitä. Opiskelijoita ei kuitenkaan voi palkata 

yliopiston rekrytointikiellon vuoksi. Tämän vuoksi lumenauraus voi käydä haastavaksi tulevana 

talvena. 

 

-Risukasa 

Perhetalojen parkkipaikalla edelleen olevasta risukasasta keskusteltiin. 

 

- Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 19.1.2016 klo 18:00 B-grundilla. 

 

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kokous päätettiin ajassa 19:39. 

 

 

_____________________________  _______________________________ 

 

Jukka Markkanen, pj   Anna Riihimäki, sihteeri 

 

 

 

 

_____________________________  _______________________________ 

 

Tuomas Anttila   Petteri Koskenniemi 


