
   

 

 

LATOKARTANON YLIOPPILASKYLÄN LAUTAKUNNAN KOKOUS  
 
 

4.2.2016 klo 18.00 B-grundilla, Talonpojantie 9 

 
 

PÖYTÄKIRJA 
 

Paikallaolijat: Jukka Markkanen, Sini Kuiri, Jenni Lukkaroinen, Tiia Kuusela, Anna Riihimäki, Mia Viinikka, 
Säde Virkki, Petteri Koskenniemi, Juho Kalliomäki, Juho Kotala, Tuomas Anttila, Nelli Piekkari ja Katja 
Kauppi 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 
 
-Kokous avattiin kello 18.03. 

 
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
-Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
3. SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

 
-Kiertävässä sihteerivuorossa oli E-talo, jonka edustajista sihteeriksi valittiin Katja Kauppi. 
Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimii F-talon edustajat Nelli Piekkari ja Sini Kuiri. 
 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 
-Esityslista hyväksyttiin muutoksitta 

 
5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN 

 
-Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta 

 
 
ASUKASASIAT 

 
Lautakunnalle toimitettiin Laaksosen Leon hakemus juuri ennen kokousta.  
Vapaana olevat soluasunnot jaettiin seuraavasti: 7/105 Virtanen Aksel, 13/411 Manninen Anna, 
15/105 Berthet Alice ja 15/406 Laaksonen Leo   
 

  Asumisoikeuden tarkistaminen 
Vuotuisessa asumisoikeuden tarkistamisessa ei löytynyt yhtään henkilöä, joka ei olisi oikeutettu 
asumaan kylässä 

 
6. KYLÄN KEVÄTJUHLA 

 
Kevätjuhlien ajankohdaksi päätettiin 23.4.2016. Kevätjuhlien vastuualueet jaettiin seuraavasti: 
Mainokset ja kutsut: Nelli Piekkari ja Sini Kuiri 
Kokouksen pj: Katja Kauppi 
Juontaja: Jenni Lukkaroinen 
Ohjelma ja musiikki: Anna Riihimäki ja Nelli Piekkari 
Koristelut, siivous ja tiskaus: Lautakunta 
Avustajat kahvitilaisuudessa: Amanda Tiiri valitsemansa henkilön kanssa 
Boolintekijät: Päävastuussa Säde Virkki, toisena boolintekijänä Tuomas Anttila 
Köydenveto, kylän ympärijuoksu ja kylän sulkapalloturnaus: Anna Riihimäki ja Jaakko Heikinmaa 
Männynmittaus: Juho Kalliomäki 



   

Fuksitanhut: Mia Viinikka ja Tuomas Anttila 
 
Lautakunta päätti, että tänä vuonna kylän kevätjuhlissa ei ole juomamyyntiä, koska juotavia ei ole 
kevätjuhlissa juurikaan myyty. Perinteisen boolin lisäksi Nelli Piekkari ja Jenni Lukkaroinen 
lupautuivat tekemään suolaista ja makeaa tarjottavaa vieraille. 
 
Boolinkantajiksi pyydetään Sanna Mäkelää ja Mikko Lemistä.  
 
Agronomiliiton stipendinsaajat valitaan seuraavassa lautakunnan kokouksessa tai tarvittaessa 
sähköpostikokouksessa. Agronomiliiton stipendinsaajan on oltava Agronomiliiton opiskelijajäsen, 
joka on mukana lautakunnassa. Stipendin suuruus on 600 euroa, joka jaetaan maksimissaan 
kolmen henkilön kesken.  
 
Kevättalkoiden päivämäärä valitaan ensi lautakunnan kokouksessa. 
 

7. MUUT ASIAT 
 

-huone 13/411 
 
Huoneessa on tehty kosteusmittaukset, samalla mitattiin myös kerroksen vessat ja suihkutilat. 
Kosteusmittauksessa ei löytynyt kosteutta missään mittauspisteissä. Lautakunta ei nähnyt tarvetta 
laittaa huoneeseen maljoja mittaamaan huoneen hiukkasmääriä, koska kosteusmittauksessa ei 
löytynyt mitään epäilyttävää. Lopullista raporttia ei kosteusmittauksesta ole vielä saatu, raportin 
saavuttua liitetään raportti tämän pöytäkirjan liitteeksi.  
 
Lautakunta vapauttaa huoneen 13/411 jaettavaksi, koska kosteutta ei huoneessa havaittu. 
Toimiston pitäisi tarkistaa, maksoiko edellinen huoneen asukas viimeisen kuukauden vuokransa 
lähtiessään huoneesta, koska perustetta vuokran maksamatta jättämiseen ei mittausten perusteella 
ole. 
 
Markkanen on ostanut kylälle kosteusmittarin, jonka avulla voidaan heti tarkastaa huoneita, joissa 
epäillään olevan ongelmia. Jos kylän kosteusmittausten perusteella kosteutta löytyy, kylä kutsuu 
ammattilaiset paikalle tarkempia tutkimuksia varten. 
 
-C-grundin remontti 
 
Edellisessä kokouksessa keskusteltiin C-grundin keittiöön hankittavasta uudesta liedestä. Nelli 
Piekkari valittiin liesivastaavaksi, joka valitsee grundin käyttöön sopivan lieden, jossa on 
kiertoilmauuni. Lieden hinnaksi arvioitiin noin 500 euroa.   
 
Markkanen lupasi hankkia grundin vahvistimelle kaapin, joka suojaa vahvistinta. 
 
C-grundin remonttikulut esitetään tarkemmin eriteltyinä seuraavassa lautakunnan kokouksessa. 
Samassa kokouksessa Markkanen esittää myös vuoden 2015 tilinpäätöksen. Karkeasti eriteltyinä 
Markkanen arvioi C-grundin remonttikuluiksi seuraavat: 
 kattoremontti 13 500 euroa 
 kaiuttimet noin 4000 euroa 
 audiokaapelit ja niiden asennus 1000 euroa 
 ilmanvaihtoremontti 4000–5000 euroa 

wc remonttiin meni 12 000-13 000 euroa, vessoissa purettiin lattiat ja seinät, jonka jälkeen 
tilat vesieristettiin ja kaakeloitiin 

 
-C-grundin siivouskomero 
Päätettiin remontoida C-grundin siivouskomero. Remontin yhteydessä puhdistetaan siivouskomeron 
lavuaarin hajulukot ja lavuaari hyvin. Tavoitteena on, että hyvällä siivouksella lavuaarista saadaan 
toimintakykyisempi, koska nykyään lavuaari on usein ollut tukossa likaisen siivousveden takia, jotka 
on heitetty lavuaariin. Lisäksi siivouskomeron seinät maalataan Puustisen varastoista löytyvillä 
maaleilla. Remonttipäiväksi päätettiin 15.2, johon mennessä pitäisi hankkia korit likaisille ja puhtaille 



   

räteille, jotta siivouskomero olisi heti käyttövalmis. Siivouskomeron remontista johtuen C-grundille ei 
saisi ottaa varauksia välillä 15.–16.2. 
 
-C-talon edustan kaadettavista puista 
Keskusteltiin vielä uudestaan edellisessä kokouksessa esillä olleesta puiden kaadosta. Tekniikka-
Agraarit lupautuivat kaatamaan puut pientä korvausta vastaan. Markkanen lupasi katsoa Tekniikka-
Agraarien kanssa kaadettavat puut viikolla 7, kun Markkasella on talviloma. Samalla keskusteltiin 
myös, mitä puille tehdään kaadon jälkeen. Alun perin tarkoituksena oli antaa puut Saunakerholle 
saunapuiksi, mutta asiaa pitää katsoa tarkemmin kun tiedetään, paljonko polttopuuta kaadetuista 
puista tulee. 
 
-Lautakunnan kanta kaverikämpistä 
Lautakunnalle on tullut kyselyä kaksion myöntämistä kaveruksille. Kokouksessa todettiin, että asia 
kuuluu hallituksen päätettäväksi, koska linjaus pitää lisätä myös ohjesääntöihin. Lautakunnan 
ehdotus linjaukseen on, että kaksioon voidaan ottaa myös kavereita, kunhan molemmat henkilöt 
ovat säätiön säännön ja ohjesäännön mukaan asumiskelpoinen. Lautakunta kuitenkin korostaa, että 
kaksion pohjaratkaisu on huono kaveriasumista ajatellen.  
 
Asia otetaan esille hallituksen seuraavassa kokouksessa, joka pidetään 3.3.2016. 
 
-Asuntojen maalaamisesta ja laminaattilattian asennuksesta 
Kokouksessa jatkettiin viime viikon keskustelua siitä, saako asukas maalata asuntonsa seinät ilman 
erillistä lupaa ja maksaako kylä maalaamistarvikkeista korvauksia. Maalaamisen kanssa kylässä 
toimitaan niin, että valkoista maalia saa kylältä, mutta jos haluaa maalata asuntonsa jollain muulla 
värillä, täytyy maalit maksaa itse. Lisäksi jos uusi seinien väri ei miellytä seuraavaa asukasta, on 
maalaaja velvollinen maalaamaan seinät takaisin valkoiseksi. 
 
Laminaattilattian asennuksesta täytyy saada linjaus hallitukselta, koska uusi lattia muuttaa asuntoja 
enemmän kuin maalaus ja sen purkaminen on haastavampaa. Hallitukselta pyydetään seuraavassa 
kokouksessa linjausta laminaattilattian asennuksesta sekä siitä, maksaako Latokylä laminaatista 
jotain materiaalikorvauksia. 
 
-Kylän nettisivut 
Lautakunta totesi, että kylän nettisivuilla olevat kuvat kylän asunnoista eivät ole kovin houkuttelevia. 
Tiia Kuusela ja Sini Kuiri valittiin ottamaan paremmat kuvat kylässä olevista asunnoista. 
 
-E-talon asukaslistan töhrimisestä 
Lautakunta keskusteli ilmiöstä, joka on esiintynyt muutaman kerran E-talon asukaslistassa. Viime 
syksynä ja viime viikonloppuna joku on yliviivannut tiettyjen henkilöiden nimet asukaslistasta. 
Lautakunta ei voi tässä vaiheessa tehdä asialle mitään, mutta jos ilmiö lisääntyy, täytyy miettiä, mitä 
asialle voisi tehdä. 
 
-B-grundin käytöstä Markkina-Agraarien kaudenavajaisissa 27.1. 
Viime lautakunnan kokouksessa annettiin poikkeuksellisesti Markkina-Agraareille lupa käyttää B-
grundia bändin oleskelutilana 28.1. kello 02 asti. Kuitenkin ainakin B1:ssä havaittiin häiritsevää 
melua B-grundilta vielä kello 03 aikaan. Koska B-grundia ei normaalisti saa yöaikaan varata tai 
käyttää, haluaa Lautakunta ottaa yöllä kuuluneen melun vakavasti. Kokouksessa päätettiin, että 
Markkanen ottaa yhteyttä asiasta Markkina-Agraarien isäntään Eetu Tolvaseen, joka varasi B-
grundin. Tulevaisuudessa lautakunta miettii tarkemmin, annetaanko B-grundia varattavaksi 
yöaikaan ja jos annetaan, pitäisi järjestävältä taholta vaatia tarkempaa valvontaa, jotta B-grundin 
yökäytöstä ei aiheudu haittaa asukkaille.  
 
-Lautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaitiolovelvollisuudesta 
Kylän yhteinen suntio Tiia Kuusela kertoi kokouksessa, että oli kuullut kylän ulkopuoliselta henkilöltä 
väitteitä lautakunnan toiminnasta, jotka eivät olleet paikkansapitäviä. Kuusela muistutti, että 
lautakunnan kokouksessa puhutut asiat ovat luottamuksellisia, eikä lautakunnan jäsenet tai 
varajäsenet saa kertoa ulkopuolisille muita asioita, kuin mikä lukee pöytäkirjassa.  
 
 



   

-Vita ry:n jatkoaikahakemus C-grundin käytölle 2.4.2016 klo 00.00-04.00 
 -hyväksyttiin 
 
-Agro-Forstin jatkoaikahakemus C-grundin käytölle 20.3.2016 klo 00.00-03.00 
 -hyväksyttiin 
 
-Oikos ry:n jatkoaikahakemus C-grundin käytölle 7.4.2016 klo 00.00-04.00 
 -hyväksyttiin 
 

 - Seuraava kokous 
  Seuraavan kerran lautakunta kokoontuu 17.3. klo 18 B-grundilla 

 
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

-Kokous päätettiin kello 19.22. 
 
 
 
 
 
______________________________  ____________________________ 
 
Jukka Markkanen, puheenjohtaja   Katja Kauppi, sihteeri 
 
 
 
______________________________  ____________________________ 
 
Nelli Piekkari, pöytäkirjantarkastaja   Sini Kuiri, pöytäkirjantarkastaja 

 


