
Latokartanon ylioppilaskylän lautakunnan kokous 

12.1.2015 klo 18.00 B-grundilla, Talonpojantie 9 

 

Paikalla olijat: 

Jukka Markkanen, Juulia Ahlholm, Tiia Kuusela, Katja Kauppi, Jenni Lukkaroinen, Terhi Korpi, 

Joonas Kantoniemi, Anna Riihimäki, Joonas Tohni, Sanna Mäkelä, Milla Saarinen, Jaakko Haarala, 

Petteri Timonen, Jaakko Heikinmaa. Juho Kalliomäki saapui kokoukseen 18.32 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Kokous aloitettiin klo 18.05 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Sihteerin valinta 

Sihteeriksi valittiin Jaakko Heikinmaa. Päätettiin myös, että tästä lähtien sihteerivuoro kiertää 

taloittain a-talosta alkaen. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat ovat tästä lähtien sihteeriä seuraavasta talosta. 

Kylän kehittämissuunnitelmaan liittyvän arkkitehdin kanssa tullut viivästys ja varsinaisen 

kartoittamisen ajankohta on vielä epäselvä. 

C-grundin lämpöpumput ovat tulossa lähipäivinä. Lattian vahausta tullaan katsomaan 13.1.2015 ja 

mietitään sopivaa pinnoitetta sekä siivousvälineitä. Lattiapesuri on tuotu c-grundille. Uudet pöydät 

ovat tulossa. Niiden saavuttua vanhoja jaetaan halukkaille. 

B-grundin siivousta tihennetään ja netflix on tilattu. B-grundille on myös tulossa biljardipöytä. 

Kerroksiin tulevia sohvia ei ole vielä tilattu. Niitä tulee ainakin D-taloon ja otetaan selvää 

tarvitaanko niitä muualle. 

6. Asukasasiat  

Granqwist/Mikkonen kaksioon 17/506. 

Solut: 



 Juho Pirttiniemi 7/408. 

 Viljami Julkunen 7/310. 

 Setälä Roni 7/405.  

Zhang Xusheng 7/208 

Stamm Mathias 7/303 

Rummukainen Hanna 15/210, varalle Czegledi Lilla tai Katona Laszlo 

Juho Kalliomäki saapui paikalle 18.32 

Asumisoikeudet tarkastetaan kaikilta asukkailta seuraavaan lautakunnan kokoukseen (9.2.2015) 

mennessä. 

7. Kehitysehdotuksia 

Lautakunta haluaa selkeyttä kokouskäytäntöihin, kuten uuden lautakunnan perehdyttäminen 

lukuvuoden alussa. Tilinpäätös sekä toimintakertomus esitetään lautakunnalle huhtikuussa. Näiden 

rinnalle haluttiin nähtäväksi myös budjetti, jotta osataan verrata lukuja. Oltermannilta kysyttiin 

tiedotteiden mahdollisuutta koko kylälle syksyllä ja keväällä sekä kokousten välillä lautakunnalle 

kylässä meneillään olevista asioista sekä hallituksen käsittelemistä asioista. Oltermanni lupaa 

toteuttaa pyynnöt.  

8. Muut asiat 

Lautakunta myöntää c-grundin majoitukseen Atlas ry:lle 5-6.2.2015. Hinnaksi sovittiin 300e 

saunomismahdollisuuden kanssa b-grundilla. 

Tekniikka-agraareille myönnettiin jatkoaika c-grundille 16.1.2015 klo 00.00-03.00 

Markkina-agraareille myönnettiin jatkoaika c-grundille 28.1.2015 klo 00.00-03.00 

PM-kisojen vahinkoja ei ole vielä laskutettu MMYL ry:ltä.  

A- ja b-talojen vaatekaappien varaosat ovat lopussa ja uusien kaappien hankkiminen voi tulla 

ajankohtaiseksi joihinkin huoneisiin tulevaisuudessa. 

Seuraavaan kokoukseen tehdään kylän sohvista kuntokartoitus ja sovitaan uusien hankkimisesta. 

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 9.2.2015 klo 18.00 b-grundilla. 

9. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 19.07  

 



Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Kokouksen puheenjohtaja  Kokouksen sihteeri 

 

_____________________________  _____________________________ 

Jukka Markkanen   Jaakko Heikinmaa 

 

 


