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Aika: 11.4.2013 
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PÖYTÄKIRJA 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

– Oltermanni Jukka Markkanen avasi kokouksen klo 18.04 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

– Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. SIHTEERIN VALINTA 

- Sihteeriksi valittiin Ekaterina Virkunen. 

 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

– Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN 

– 12.3.2013 kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävillä lautakunnan sähköpostilistalla. 

Pöytäkirjan ensimmäiseen versioon tehtiin sähköpostilistalle ehdotetut muutokset ja se 

hyväksyttiin muutosten jälkeisessä muodossaan. 

 

6. ASUKASASIAT 

- Myönnetyt huoneet ja asunnot 

Jaettiin 1.6.2013 vapautuva yksiö 19/404 Kaisu Mälkiälle 

Jakamisen seurauksena soluhuone 13/302 vapautui kesäasunnoksi, minkä jälkeen se 

on mukana syksyn haussa. 

 

- Asumisoikeuden säilyttämistä koskevien anomuksien käsittely 

Latokylän toimistoon oli tullut kaksi anomusta asumisoikeuden säilymiseksi. 

Lautakunta päätti myöntää asumisoikeuden säilymisen Petra Tuomirannalle ajalle 

1.9.2013-30.6.2014 sekä Kaisa Vuorenmaalle ajalle 1.5.-31.12.2013. 

 

7. VUOKRANKOROTUKSET 

- Kylän oltermanni esitteli Latokartano Säätiön vuoden 2013 tulo- ja menoarvioehdotuksen, 

jossa oli eritelty muutokset alustavaan joulukuun 2012 tulo- ja menoarvioehdotukseen. 

Merkittävä muutos esityksessä oli rakennuksien ja koneiden poistojen lisäys ehdotukseen.  

- Poistojen lisäyksen seurauksena Latokartano Säätiö on ehdottanut Latokartanon 

ylioppilaskylän asuntojen vuokrien korotuksia. 

- Oltermanni esitteli tämänhetkiset huonekohtaiset vuokrat ja lautakunta valmisti Latokartano 

Säätiölle esityksen, jossa esitellään lautakunnan ehdotus vuokrahinnoista 1.9.2013 alkaen. 

Esitys on pöytäkirjan liitteenä. 

 

8. STIPENDINSAAJAT 

- Lautakunta on ehdottanut stipendinsaajiksi Kaisu Mälkiää, Tapio Vesteristä, Juha-Matti 

Topparia ja Sani Karjalaista. Lautakunta päätti juhlavuoden kunniaksi ehdottaa 



Agronomiliitolle, että stipendin suuruutta korotettaisiin 200 euron verran. Lautakunta päätti, 

että joka tapauksessa kaikki neljä ehdotettua stipendisaajaa palkitaan. 

 

9. KEVÄTJUHLAJÄRJESTELYT 

- Kaisu Mälkiä esitteli juhlatoimikunnan muistiota 9.4.2013 ja lautakunta keskusteli 

kevätjuhlien järjestelyistä, suunnittelusta ja käytännön asioista. 

- Lautakunta ehdotti Mikko Lemistä kevätkokouksen puheenjohtajaksi ja Juha-Matti Topparia 

kokouksen sihteeriksi 

- Oltermanni toivoi, että vapaan sanan aikana muutama henkilöt, jotka ovat olleet kylän 

perustamisessa ja toiminnassa mukana monet vuodet, saisivat tilaisuuden puhelleen. 

- Juha-Matti Toppari tarjoutui olemaan vastuussa boolista ja siihen liittyvistä tehtävistä 

- Oltermanni hoitaa yhteyden boolin kantajiin. 

- Kaisu Mälkiä muistutti lautakuntalaisia, että juhlapäivänä tarvitaan kaikkien apua. 

 

 

10. MUUT ASIAT 

- Lautakunta hyväksyi Myy ry:n jatkoaikahakemuksen C-grundin käytölle 9.5.2013 klo 

00.00-04.00 

- Lautakunta ehdotti, että ennen kevätjuhlaa järjestetään kevättalkoot, joista tiedotettaisiin 

kylän asukkaille mahdollisimman hyvin. Latokartanon juhlavuoden kevätjuhlat vaativat 

kaikkien osallistumista ja kaikkien kylän asukkaiden toivottaisiin osallistuvan juhlien 

järjestelyssä talkoiden merkeissä. 

- Oltermanni hoitaa ensiapupakkauksien (laastaria yms.) hankkimista soluasuntojen 

kerroksiin. 

- Oltermanni esitteli kylän toimistoon saapuneen kylän asukkaan kirjeen, jossa oli toivottu 

soluasuntojen asukkaiden yksityisyyden parempaa huomioon ottamista kevätjuhlien aikana. 

Lautakunta keskusteli asiasta, ja pahoitteli asukkaiden mahdollista häiriötä. 

- Lautakunta päätti, että seuraava kokous on asukasvalintakokous 6.8.2013 klo 17. 

 

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI: 

 

 

 

 

Kokouksen puheenjohtaja   Kokouksen sihteeri 

Oltermanni Jukka Markkanen   Ekaterina Virkunen 

 


