
Latokartanon ylioppilaskylän sääntömääräinen syyskokous 

C-grundilla tiistaina 29.9.2015 klo 18.00 

 

Läsnä: Jenni Lukkaroinen, Tiia Kuusela, Jukka Markkanen, Katja Kauppi, Petteri Timonen, Tuomas Anttila, 

Juho Pirttiniemi, Fanni Heinonen, Riikka Mäkilä, Elina Hautala, Säde Virkki, Bartje Harmoinen, Kalle Murto, 

Kalle Laine, Sanna Mäkelä, Lauri Lehtilä, Petteri Kosenniemi, Santeri Salo, Antti Artjoki, Milla Saarinen, Sini 

Kuiri, Sanni Yli-Puntari, Minna Hakala, Mia Viinikka, Marja Suojala, Essi Piesala, Anna-Maria Pitkänen, Nelli 

Piekkari, Anna Riihimäki, Vuokko Luotola, Viljami Julkunen, Joonas Tohni, Juho Kalliomäki, Jaakko 

Heikinmaa, Juulia Ahlholm, Terhi Korpi (liite 1) 

 

1. Kokouksen avaus 

Kylän yhteinen suntio Juulia Ahlholm avasi kokouksen kello 18.05. 

2. Sihteerin valinta 

Juulia Ahlholm avasi keskustelun sihteerin valinnasta. Ehdotetaan E-talon suntio Terhi Korpea. 

Terhi Korpi ilmoitti olevansa käytettävissä tehtävään. Kokousväki kannatti ehdotusta. Valitaan 

kokouksen sihteeriksi Terhi Korpi. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouksesta on ilmoitettu viikkoa aiemmin kylän sähköpostilistalla. (liite 2) Myös aiemmin 

järjestetyissä talokokouksissa lautakunnan edustajat ovat kertoneet kokouksesta 

paikallaolijoille. Kokouksessa todettiin olevan riittävästi väkeä jokaisesta talosta. Kokous 

todettiin täten laillisesti kokoon kutsutuksi, sekä päätösvaltaiseksi.   

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Juulia Ahlholm ehdotti, että kokouksen työjärjestyksenä käytettäisiin jaettua esityslistaa. 

Kokousväki kannatti ehdotusta. Esityslista hyväksyttiin muutoksitta kokouksen 

työjärjestykseksi. (liite 3) 

5. Ääntenlaskijoiden valinta 

Juho Kalliomäki ehdotti Juho Pirttiniemeä ja Tuomas Anttilaa. Mainitut henkilöt olivat 

suostuvaisia toimimaan kyseisessä tehtävässä. Juulia Ahlholm ehdotti edellä mainittuja 

henkilöitä toimimaan kokouksen äänenlaskijoina. Kokousväki kannatti ehdotusta. Valittiin Juho 

Pirttiniemi ja Tuomas Anttila toimimaan kokouksen ääntenlaskijoina.  

6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Kokouksen sihteeri, Terhi Korpi kävi läpi kevätkokouksen pöytäkirjan. Jukka Markkanen totesi, 

ettei oltermannin talo ole omalla maalla. Juulia Ahlholm ehdotti pöytäkirjaa hyväksyttäväksi 

ehdotetuin muutoksin. Ehdotus sai kannatusta kokousväen keskuudessa. Pöytäkirja 

hyväksyttiin ehdotetuin muutoksin. 



7. Kylän yhteisen suntion valinta 

Juulia Ahlholm kertoi kylän yhteisen suntion toimivan lautakunnassa muiden lautakunnan 

jäsenten esimiehenä. Ylioppilaskylän johdon hierarkiassa kylän yhteinen suntio toimii siis 

Oltermannin ja lautakunnan välissä. Juulia Ahlholm totesi myös, että aiempina vuosina kylän 

yhteiseksi suntioksi on valittu henkilö, joka on aiemmin toiminut lautakunnassa. Näin 

varmistetaan tiedonkulku lautakuntasukupolvelta toiselle. Juulia Ahlholm avasi keskustelun 

kylän yhteisen suntion valinnasta. Juho Kalliomäki ehdotti Tiia Kuuselaa kyseiseen virkaan. Tiia 

Kuusela oli suostuvainen toimimaan kyseisessä tehtävässä. Juulia Ahlholm ehdotti Tiia Kuuselaa 

valittavaksi kylän yhteiseksi suntioksi. Kokousväki puolsi valintaa. Tiia Kuusela valittiin kylän 

yhteiseksi suntioksi alkavalle toimintakaudelle 2015–2016.  

8. Opiskelijoiden edustajan ja varaedustajan valinta Latokartano-säätiön hallitukseen 

Sanna Mäkelä esitteli opiskelijoiden edustajan toimen. Aiempina vuosina opiskelijaedustaja on 

ollut myös lautakunnan jäsen. Tällä tavoin taataan yhteys lautakunnan ja säätiön hallituksen 

välillä. Opiskelijajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Opiskelijoiden 

edustaja saa siis esittää mielipiteitä, ja toimia puhujana opiskelijoiden ja hallituksen välillä. 

Kokouksia on normaalisti kolme vuodessa. Sanna Mäkelä totesi kuitenkin, että muutamalla 

viimeisellä ja tulevilla kausilla kokouksia tulee olemaan enemmän. Jukka Markkanen 

kommentoi, että toiminta on mukavaa. Opiskelijoiden edustajana pääsee näkemään kylän 

pyörimistä eri näkökulmasta kuin lautakunnassa. Juulia Ahlholm avasi keskustelun 

opiskelijoiden edustajan ja varaedustajan valinnasta. Jaakko Heikinmaa ehdotti Katja Kauppia. 

Katja Kauppi oli suostuvainen tehtävään. Tiia Kuusela ehdotti Anna Riihimäkeä opiskelijoiden 

varaedustajaksi. Anna Riihimäki oli suostuvainen tehtävään. Juulia Ahlholm ehdotti valittavaksi 

Katja Kauppia opiskelijoiden edustajaksi ja Anna Riihimäkeä opiskelijoiden varaedustajaksi 

Latokartano-säätiön hallituksessa. Kokousväki kannatti ehdotusta. Valitaan Katja Kauppi 

opiskelijoiden edustajaksi ja Anna Riihimäki opiskelijoiden varaedustajaksi Latokartano-säätiön 

hallitukseen.  

9. Lautakuntalaisten virkatunnusten jako 

Juulia Ahlholm totesi, että viime vuoden lautakuntalaiset ovat palauttaneet virkatunnuksensa, 

eli suntion sauvat ja herastuomareiden ketjut. Juulia Ahlholm totesi, että lautakunnan edustajat 

on valittu talokokouksissa, jotka on järjestetty kussakin talossa ennen syyskokousta. Kokousten 

perusteella virat jakautuivat seuraavasti: 

 A-talo: Herastuomari: Juho Kalliomäki ja Suntio: Jaakko Heikinmaa 

 B-talo: Herastuomari: Jenni Lukkaroinen ja Suntio: Vuokko Luotola 

 C-talo: Herastuomari: Mia Viinikka ja Suntio Anna Riihimäki 

 D-talo: Herastuomari: Petteri Koskenniemi ja Suntio Tuomas Anttila 

 E-talo: Herastuomari: Katja Kauppi ja Suntio: Säde Virkki  

 F-talo: Herastuomari: Nelli Piekkari ja Suntio Sini Kuiri  

 Kylän yhteinen suntio: Tiia Kuusela 

Juulia Ahlholm luovutti uusille lautakunnan edustajille heidän virkatunnuksensa, eli 

herastuomarien ketjut ja suntioiden sauvat. 



10. Muut esille tulevat asiat 

Oltermanni Jukka Markkanen esittäytyi ja kertoi, mitä kylässä on parhaillaan meneillään. Jukka 

Markkanen totesi, että organisaatiokuviosta onkin kerrottu asukkaille lähetetyssä syyskirjeessä 

(liite 4). Aiemmin mainitut kerroskokoukset, talokokoukset, sekä meneillään oleva syyskokous 

ovat osoituksena kylässä vallitsevasta hierarkiasta. Jukka Markkanen totesi, että 

kevätkokouksen jälkeen järjestetyissä hallituksen kokouksissa on keskusteltu maiden ostosta 

omistukseen. Tällä hetkellä Latokylän C - F-talot ja Metsäylioppilaiden asukasyhtiö Silvican 

rakennukset ovat senaatin maalla. Jukka Markkanen kertoi kaikkien alueella vaikuttavien 

toimijoiden, eli HOAS:n, Latokylän, Metsäläisten sekä yliopiston, neuvottelevan 

maidenostokysymyksestä. Tämä tarkoittaisi, että kukin ostaisi omistamiensa kiinteistöjen tontit 

omistukseensa. Latokylän nykyisten kiinteistötonttien lisäksi keskustellaan myös nykyisin 

senaattikiinteistöjen omistuksessa olevan puiston liittämisestä ylioppilaskylän alueeseen.  

Kyseessä on suuren luokan investointi.  

Jukka Markkanen kertoi myös, että Latokartanon ylioppilaskylän osalta on tehty 

hankesuunnitelma, jonka avulla pyritään suunnittelemaan kylän investointeja seuraavien 

vuosien aikana. Hankesuunnitelmassa on neljä erilaista remonttivaihtoehtoa, joiden 

toteutuksessa pyörivät summat ovat neljä- tai viisinumeroisissa luvuissa ylläpidon osalta. Mikäli 

kylässä päätetään lähteä suurempiin investointeihin, rakennusten uusimiseen ja remontointiin, 

voivat kulun nousta jopa 10 miljoonaan euroon. Fakta kuitenkin on se, että jotain on tehtävä.  

Jukka Markkanen totesi, että tulevan uuden säätiölain myötä Latokartano-säätiön sääntöjä 

saatetaan joutua uusimaan. Uusi säätiölaki astuu voimaan 1.12.2015. Hallituksessa on pohdittu 

paljon, miten säätiölaki tulee muuttamaan Latokartano-säätiön toimintaa. Jukka Markkanen 

epäili, että uusi säätiölaki saattaa jopa vahvistaa opiskelijoiden asemaa. Jukka Markkanen totesi 

myös, että edellinen lautakunta on ollut hyvin aktiivinen kylän kehittämisessä. Edellisen 

toimikauden lautakunta on tehnyt uudistuksia kylän ohjesääntöön, ja se on tällä hetkellä 

hyväksyttävänä Säätiön hallituksella.   

Jukka Markkanen kertoi myös, että kylän perinteiset syystalkoot järjestettiin 28.9.2015. 

Talkoissa oli ollut runsaasti osallistujia. Osana talkoita kylän pyörävarastot ja – telineet siivottiin 

ja kylän pihapiiriä siistittiin. Jukka Markkanen kertoo, että A- ja B-taloihin on tulossa 

ilmanvaihtoremontti. Talojen alavarastosysteemit tullaan uusimaan, mistä johtuen vesi saattaa 

olla poikki muutamana päivänä. Samassa yhteydessä muun muassa paineventtiilit tullaan 

säätämään. C-grundin tiloissa tullaan tekemään remontti, jonka yhteydessä Grundille 

asennetaan akustiikkalevyjä, seinät maalataan ja audiojärjestelmät tullaan uusimaan. Myös 

lattioiden uusiminen sisältyy remonttiin. Remonttia varten on tilattu suunnitelma 

sisustusfirmalta. Jukka Markkasen mukaan remontti tullaan toteuttamaan syystauon eli 

viikkojen 43 ja 44 aikana. Vessaremontti Grundilla tullaan toteuttamaan joululoman aikana.  

Jukka Markkanen totesi, ettei suurempia remontteja toteuteta, ennen kuin toimintatilanne 

senaattikiinteistöjen osalta selviää. Tilanteesta riippuen taloja remontoidaan, uusitaan, 

myydään tai jopa puretaan. Uusien talojen rakentaminen hoituisi mahdollisesti 

kaavamuutoksella. Jukka Markkanen muistutti, että läheisessä yhteistyössä Latokartano-

säätiön kanssa toimiin Monitoimitalo-säätiö, jonka varallisuus on tällä hetkellä hyvä. Jukka 

Markkanen kertoi, että myös monitoimitalon osalta on suunnitelmia, sillä Unisport saattaa 



poistua Monitoimitalon tiloista muutaman vuoden sisällä. Kalle Laine tiedusteli millaiset 

säännöt Monitoimitalo-säätiöllä on. Jukka Markkanen kertoi, että säännöt ovat hyvin vapaat, ja 

mahdollistavat esimerkiksi vaikkapa Rock-klubin pyörittämisen. Pääasia on, että tilanteessa 

huomioidaan myös opiskelijat. Jukka Markkanen totesi myös, että suunnitelmien 

tarkentumiseen saakka kylää tullaan ylläpitämään kohtuullisen hyvässä kunnossa. Kokousväen 

keskuudesta kysyttiin Latokartano-säätiön säännöistä. Jukka Markkanen kertoi, että säännöt 

ovat hänellä, ja että kiinnostuneet voivat halutessaan kysyä niitä selattaviksi.  

Juulia Ahlholm kertoi, että kokouksen jälkeen kello 19.30 alkaen järjestetään ensimmäistä 

kertaa latokylän tupaantuliaiset, eli syysjuhla. Tarkoituksena on tutustua muihin kyläläisiin 

rennon yhdessäolon merkeissä, ja samalla kasvattaa kyläläisten yhteisöllisyyttä. Juulia Ahlholm 

kertoi myös, että tarjolla on lautakuntalaisten tekemiä pieniä herkkuja sekä boolia. Juhlan 

aikana tullaan ratkaisemaan kylän tikkupelimestaruus. Juhlien jatkoaika on klo 4 saakka.   

11. Kokouksen päättäminen 

Juulia Ahlholm päätti kokouksen kello 18.38. 

 

Vakuudeksi 

 

 

Juulia Ahlholm    Terhi Korpi 

Puheenjohtaja     Sihteeri 
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