
   

LATOKARTANON YLIOPPILASKYLÄN LAUTAKUNNAN KOKOUS  
 
 

02.09.2014 klo 18.00 B-grundissa, Talonpojantie 9 

 
Osallistujat: Tapio Vesterinen, Mikko Leminen, Annakaisa Aspila, Sanna 
Mäkelä, Terhi Korpi, Tiia Kuusela, Juulia Ahlholm, Vilma Oksa, Elina 
Roininen, Oltermanni Jukka Markkanen ja Jenni Lukkaroinen 

 
 

PÖYTÄKIRJA 
 

 
1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

 
Kokous avattiin ajassa 18.00. 

 
 
2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Oltermanni totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
3. SIHTEERIN VALINTA 

 
Sihteeriksi valittiin Jenni Lukkaroinen. 
 

 
4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 
Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia. 
 

 
5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN 

 
Edellinen pöytäkirja (22.07.2014) tarkistetaan seuraavassa kokouksessa, 
koska edellisestä pöytäkirjasta puuttui osallistujat. 

 
 
6. ASUKASASIAT 

 
Jaettiin 1.10.2014 alkaen vapautuva kaksio 17/305 Harmoinen/Jääskeläinen. 
 
Jaettiin 1.10.2014 vapautuvat soluhuoneet seuraavasti: 
7/105 Hyvärinen 
7/205 Mattila 
7/404 Pietarinen 
 
9/207 Toivola 
 
13/202 Sadik 
13/204 Suojala 



   

13/206 Winsemann 
13/304 Manninen 
13/405 Lemmetty 
13/409 Gracanac 
 
15/208 Frohnmeyer 
15/211 Kataja 
15/403 Torvinen 

 
Toimisto saa tarjota hylättyjä/ vastaanottamattomia asuntoja eteenpäin oman 
valintansa mukaan. Näin saadaan asunnot mahdollisesti täyteen. 

 
 

7. SYKSYN ASIAT 
 

Syystalkoot järjestetään 30.09.2014 klo 16.00. Talkoissa haravoidaan piha-
aluetta,  
Syyskokous on suoraan syystalkoiden jälkeen (30.9.2014) klo 18.30 C-
grundilla.  
Talokokoukset täytyy pitää viimeistään 23.09 ja pöytäkirjojen tulee olla 
toimistossa 24.09. 
 

 
8. GRUNDIEN REMONTIT 

 
B-grundilla on nyt uudet sohvat, Televisio, jonka paikkaa pohdittiin ja sovittiin 
television paikaksi takan edusta, seinä oli puhkaistu ja uusi huone 
remontoitu. Ajateltiin hankkia lisää huonekaluja ja oli tilattu lisäosa sohvaan, 
mutta se ei ole vielä saapunut. Oltermanni kertoi että oli hankkinut pienen 
uunin B-grundin keittiöön ja tehty pikkukeittiöstä tarjouksia, joiden arvioitu 
kustannus on 5 000-6 000 €. Keittiöön on suunniteltu uusi jääkaappi, 
liesiuuni, tiskikone ja tiskipöytä. Lautakunnan mielestä tarjous kuulostaa 
kannattavalta. Oltermanni lupasi esitellä hallitukselle B-grundin 
keittiöremonttisuunnitelman.  
 
Tapio ja Mikko lupasi hoitaa langattoman netin B-grundille. Pohdittiin 
kulunvalvontaa B-grundille ja B-grundia saa käyttää kaikki kyläläiset sekä 
grundia on mahdollista varata korvaustavastaan. B-grundille saa  
 
C-grundilla on maalattu seinät, vahattu lattia, mutta laattojen kohdalla vahaus 
lähti jo ensimmäinen juhlien aikana. Pohdittiin laattoja ja Oltermanni kertoi 
että Wallinin mielestä laattalattiaa ei saa peittää. Pohdittiin pitääkö C-grundin 
lattiaa useammin vahata, jolloin lattia olisi helpompi siivota. Halutaan 
edelleen parempia siivousvälineitä C-grundille. Oltermanni lupasi hankkia 
uusia siivousvälineitä C-grundille. C-grundin katolle ei tehty mitään pienen 
remontin yhteydessä. C-grundin takahuonetta siivotaan syystalkoiden 
aikana, jolloin sieltä viedään ylimääräiset tavarat pois. Leminen kertoi 
nähneensä Iskussa Move-taittopöytiä, jotka sopisi C-grundille ja lupasi laittaa 
linkin pöydistä Oltermannille. 
 
Lautakunta haluaa hankkia C-grundille kiinteät musiikkisoittimet, joka voisi 
estää meluhaittojen syntyä sekä helpottaisi tapahtuman järjestäjiä. 



   

Ilmanvaihto on myös ongelma C-grundilla, koska jossain kohtaa siellä tulee 
kuuma, jolloin ikkuna avataan. Tämä lisää meluhaittaa, koska ääni pääsee 
vapaammin pois C-grundin tilasta. Oltermannin tuttu myy äänieristelevyjä, 
jotka on tarkoitettu estämään juuri musiikista tulevaa ääntä. Oltermanni 
lupasi soittaa tutulleen ja kysyä äänieristelevyistä. Vessoihin luvattiin uudet 
WC istuimet. Lautakuntalaiset keskustelivat, siitä että C-grundin 
pintaremontti tuli tehtyä lyhyellä varoitusajalla sekä tiukalla aikataululla. 
Lautakunta oli ymmärtänyt että C-grundin remontin hoitaa ulkopuolinen taho 
ei Latokylän talonmies. Oltermanni sanoi, että C-grundin tavara hankintoihin 
voidaan käyttää noin 2 000 – 3 000 €. 

 
  

9. MUUT ASIAT 
 
Oltermanni mainitsi, että tarkistaa metallikeräyksen tyhjennysvälit, koska 
metallinkeräysroskis on ollut useasti liian täynnä. Oltermanni kertoi myös, 
ettei pian enää eroteta energiajätettä eikä pahvia, vaan niistä tulee sama 
roskis. Oltermanni tilasi aluepysäköintitaulun Latokylän parkkipaikalle sekä 
sovittiin että ehkä kaupungin pysäköintivirkailijat voisivat tarkistaa myös 
Latokartanon pysäköinnin. 
 
Seuraava kokous on 30.09 heti syyskokouksen jälkeen. 

 
 

10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  
 
Kokous päätettiin ajassa 19.06. 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI: 

 

 

 

Kokouksen puheenjohtaja   Kokouksen sihteeri 

 

 

_________________________  __________________ 

Oltermanni Jukka Markkanen   Jenni Lukkaroinen 


