
LATOKARTANON YLIOPPILASKYLÄN LAUTAKUNNAN KOKOUS 
 
Aika: 10.9.2013 
Paikka: B-grundi, Talonpojantie 9 
Osallistujat: Tapio Vesterinen, Kaisu Mälkiä, Mikko Leminen, Anni Suominen, Alma Lehti, Sani 
Sampolahti, Jukka Markkanen 
 
PÖYTÄKIRJA 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
- Oltermanni Jukka Markkanen avasi kokouksen klo 18.05 
 

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

3. SIHTEERIN VALINTA 
- Sihteeriksi valittiin Alma Lehti. 
 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
- Lisättiin kohtaan 9. seuraavan viikon hallituksen kokous, muilta osin esityslista 
hyväksyttiin muutoksitta. 
 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN 
- Edellisen kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävillä lautakunnan sähköpostilistalla ja 
se hyväksyttiin muutoksitta. 

 
6. ASUKASASIAT 

 
- Vaihtoon lähtijät 

Myönnettiin Lanman Dongille vapautus vuokranmaksusta ulkomaille lähdön 
takia. 

 
- Myönnetyt huoneet ja asunnot 

Jaettiin 1.10.2013 alkaen vapautuvat soluhuoneet seuraavasti: 
 

7/102 Estruch Soler Miguel 
7/204 Kallonen Aku 
7/303 Markkula Lauri 
9/303 Pörhönen Paula 
9/309 Malvisto Anne-Mari 
15/203 Mäkelä Johannes 
15/207 Von Konow Helena 

 
Jaettiin 1.10.2013 alkaen vapautuva kaksio seuraavasti: 
 

17/507 Jämsä/Nykänen 
 

- Ehdotettiin, että ensi vuonna kesän asukasvalintakokous pidettäisiin elokuun sijaan 
jo heinäkuussa, sillä monelle olisi tärkeää saada tieto asunnosta mahdollisimman 



aikaisin. 
 

7. SYKSYN ASIAT 
 
- Kylän syystalkoot pidetään tiistaina 1.10. alkaen klo 16 ja syyskokous tämän jälkeen 
klo 18. 
 
- Kerros- ja talokokousten tulee olla pidettynä 27.9. mennessä, ja kokousten 
pöytäkirjat tulee toimittaa toimistolle viimeistään 30.9. Kerrosten ja talojen 
vastuuhenkilöt huolehtivat kokousten koollekutsumisesta.  

 
8. LATOKYLÄN INVESTOINTISUUNNITELMA 

 
- Suunnitelman pohja on tehty ja tarjouksia pyydetty. Suunnitelma tulee tarkentumaan 
seuraavan päivän tapaamisessa rakennuskonsultin kanssa, minkä jälkeen suunnitelma 
tulee lautakunnan kommentoitavaksi ja säätiön hallituksen hyväksyttäväksi. 
 
- Parkkipaikan ja perhetalojen ikkunoiden kunnostus voidaan mahdollisesti toteuttaa 
jo tänä syksynä, kuitenkin viimeistään ensi vuonna. Ikkunoiden kunto arvioidaan 
seuraavalla viikolla.  
 
- Samalla keskusteltiin siitä, voitaisiinko autojen lämmityspaikat jakaa jatkossa jo 
aikaisemmin syksyllä, jotta poismuuttaneiden asukkaiden paikat eivät seisoisi syksyllä 
turhaan tyhjillään. Keskusteltiin myös siitä mahdollisuudesta, että tolppapaikat olisivat 
varattavissa vain talvikaudeksi ja muuten ne olisivat kaikkien vapaasti käytettävissä. 

 
9. MUUT ASIAT 

 
- Hyväksyttiin Metsäylioppilaiden jatkoaikahakemus C-grundin käytölle 27.9.2013 klo 
00.00-03.00. 
 
- Hyväksyttiin Sampsa Ry:n jatkoaikahakemus C-grundin käytölle 26.10.2013 klo 
00.00-04.00. 
 
- Hyväksyttiin Tekniikka-Agraareiden jatkoaikahakemus C-grundin käytölle 
31.10.2013 klo 00.00-03.00. 
 
- Hyväksyttiin Johannes Piipposen hakemus viulunsoiton harjoittelulle ja selvitetään 
siihen sopivaa tilaa. Kyseeseen voisivat tulla esimerkiksi varastotilat C- ja D-talojen 
välissä. 
 
- Päätettiin pitää autopaikkamaksu kaudella 2013-2014 ennallaan, eli 70 eurossa. 
 
- Keskusteltiin A- ja B-talojen vaatekaapeista. Kaappien laatu on osoittautunut 
heikoksi, ja ainakin joidenkin kaappien uusiminen saattaa tulla pian ajankohtaiseksi. 
 
- Keskusteltiin kylässä esiintyvistä tuholaisista, niiden hävittämisestä ja asukkaille 
annettavista toimintaohjeista. 
 



- Lautakunta ja Latokartano-Säätiön hallitus pitävät yhteisen kokouksen 18.9.  
 
- Seuraava lautakunnan kokous järjestetään B-grundilla torstaina 3.10. klo 18.  
 

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.38. 
 
 
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI: 
 
 
 
 
Kokouksen puheenjohtaja  Kokouksen sihteeri 
Oltermanni Jukka Markkanen   Alma Lehti 
 


