
LATOKARTANON YLIOPPILASKYLÄN LAUTAKUNNAN KOKOUS 
 
Aika: 04.09.2012 klo 18.00 
Paikka: B-grundi, Talonpojantie 9 
Osallistujat: Mikko Leminen, Pekka Sutinen, Tapio Vesterinen, Anja Lammi, Ekaterina 
Virkunen, Sani Karjalainen, Markus Keitaanniemi, Kaisu Mälkiä, Juha-Matti Toppari , Maria 
Pero, Sauli Jäppinen, Jukka Markkanen 
 
PÖYTÄKIRJA 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
- Kokouksen puheenjohtaja Oltermanni Jukka Markkanen avasi kokouksen klo 18.00. 
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. SIHTEERIN VALINTA 
- Sihteeriksi valittiin Tapio Vesterinen. 
 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
- Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 
 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN 
- Edellisten kokousten pöytäkirjat ovat kiertäneet sähköpostilistalla. Pöytäkirjoja on     
muokattu listalle tulleiden kommenttien perusteella ja pöytäkirjat hyväksyttiin 
muutoksitta. 
 

6. ASUKASASIAT 
- Uudet asukasvalintaperusteet 
 Asukasvalintaperusteiden uudistamista varten perustettiin toimikunta       
 lautakuntalaisten keskuudesta. Ehdotus uusista valintaperusteista valmiina 
 seuraavaan kokoukseen mennessä.  
  
- Myönnetyt asunnot ja huoneet 
        
      Jaettiin 1.10.2012 alkaen vapautuvat yksiöt seuraavasti: 

17/501 Lammi Anja 
 

Jaettiin 1.10.2012 alkaen vapautuvat soluhuoneet seuraavasti: 
           7/403 Siniluoto Lasse 
           9/205 Karhu Eeva-Kaisa 
           13/204 Heikkinen Eetu 
   
Lisäksi soluhuoneisiin varasijoille valittiin seuraavat henkilöt: 

Korhonen Elina 
Tammelin Elina 
 
 

 



7. SYKSYN ASIAT 
-  Kylän syyskokous ja syystalkoot pidetään 3.10.  
 
-  Kerroskokoukset pidettävä 25.9. mennessä. Kerroskokousten pöytäkirjat 
 mukaan talokokoukseen. 
 
-  Talo- ja kerroskokousten pöytäkirjat oltava toimistolla 28.9. mennessä. Talojen 

 vastuuhenkilöt kutsuvat kokoon talokokoukset riittävän ajoissa. Ehdotus kylän     
 pitkän aikavälin kehittämiseksi tehdään Latokartano-säätiön hallitukselle 
 hallituksen syksyn toiseen kokoukseen mennessä. Ehdotusta varten 
 kerros- ja talokokouksissa kerätään ideoita kylän kehittämiseksi. 
 Tarkoituksena on kerätä talokohtaiset ehdotukset kylän suurista 
 linjoista, ei siis yksittäisistä pienistä parannuksista ja korjauksista.  

 
 

8. MUUT ASIAT 
- Päivitetyn vuokrasopimuksen ehdot tullaan vielä tarkastamaan lakimieheltä. 

 
- Kylän vuokrasopimukset käännätetään kylän ulkopuolisella henkilöllä englanniksi. 

Käännöstyöstä maksetaan 100 euron korvaus. 
 

- Perhetalojen parkkipaikan kunnostus aloitettu. Lanauksen yllättävän nopeasta 
aikataulusta johtuen asiasta ei ehditty tiedottamaan eikä autoja siirtämään. 
Parkkipaikan kunnostus jatkuu syksyn aikana. 

 
- E- ja F-talojen käyttöveden lämpötilaa on laskettu korjaamalla rikkinäinen 

lämpöanturi. 
 

- A-ja B-talojen kaappien toimitusajankohdaksi valittiin 11.9.2012. A- ja B-talon 
asukkaita pyydetään kasaustalkoisiin ja lisäksi Tekniikka-Agraarit tulevat apuun 
100 euron korvausta vastaan.  Kaapit pyritään kokoamaan ja asentamaan 
paikoilleen saman päivän aikana. Yhteyshenkilönä T-A:n ja lautakunnan välillä 
toimii Mikko Leminen. Vanhoille kaapeille tilataan roskalava. Jotta kaapit mahtuvat 
lavalle ne pitää purkaa. Mikäli joku haluaa viedä vanhoja kaappeja, niitä voidaan 
myös antaa pois sillä ehdolla, etteivät ne jää kylään. 

 
- Kylän kaikkien talojen katot tarkastetaan ja tarvittavat korjaukset tehdään viikolla 

36. 
 

- Kylän alustava kuntokartoitus tehdään kuukauden sisällä. Tämän jälkeen 
päätetään, onko tarvetta tehdä perusteellista kuntokartoitusta. 

 
- Soluasuntojen keittiöiden tuolit on tarkastettu ja tuoleja uusittu/vaihdettu tarpeen 

mukaan. 
 

- Asukkaiden omista pesukoneista keskusteltiin, päätöksiä asian suhteen ei tehty. 
 

- Raila Aaltosen hakemus C-grundin käytölle 2.11.2012 klo 18-24 hyväksyttiin. 
Vuokrahinta 150 €. 



- Lautakunnalle tulleen ehdotuksen perusteella päätettiin alkaa suunnitella 
haalarimerkkiä kylän 60-vuotisjuhlan kunniaksi. Suunnittelua varten 
järjestettäneen kilpailu, josta lisätietoa tulee myöhemmin syksyn aikana. 
 

- F-talon perjantain yleisiä saunavuoroja siirretään tunnilla myöhemmäksi 
15.9.2012 alkaen. 

 
 

- Seuraava kokous on B-grundilla tiistaina 2.10.2012 klo 18 
 
 

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 

 
 
PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI: 
 
 
 
 
Kokouksen puheenjohtaja  Kokouksen sihteeri 
Oltermanni Jukka Markkanen   Tapio Vesterinen 
 


