
LATOKARTANON YLIOPPILASKYLÄN LAUTAKUNNAN KOKOUS 

28.10.2014 B-grundilla, Talonpojantie 9 

Paikalla: Oltermanni Jukka Markkanen sekä lautakuntalaisista Juulia Ahlholm, Tiia Kuusela, Joonas Tohni, Sanna 

Mäkelä, Katja Kauppi, Jenni Lukkaroinen, Juho Kalliomäki, Jaakko Haarala, Jaakko Heikinmaa, Milla Saarinen, 

Anna Riihimäki, Terhi Korpi, Petteri Timonen, 

PÖYTÄKIRJA 

1. Oltermanni Jukka Markkanen avasi kokouksen kello 18.05 

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Sihteeriksi valittiin Joonas Tohni 

4. Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjaan lisättiin paikallaolijat, jonka jälkeen pöytäkirja hyväksyttiin.  

6. Lautakuntalaisten vastuiden jakaminen 

Edellisessä kokouksessa osa lautakuntalaisten vastuiden jakamisesta siirrettiin tähän kokoukseen. Jakamatta oli 

toinen urheiluvastaava, lehtivastaava ja risteily emäntä. 

Toiseksi urheiluvastaavaksi valittiin Anna Riihimäki. Lehtivastaavaksi valittiin Milla Saarinen ja risteily 

emännäksi Juulia Ahlholm. 

 

7. Asukasasiat 

Vapautuviin asuntoihin valittiin seuraavat henkilöt (asunnon numero : valittu asukas) 

 

 

 

 

Solut

7/303 Viljami Julkunen

13/205 Laura Turpeinen

15/102 Paula Pörhönen

15/402 Petteri Koskenniemi

Kaksiot

17/405 Haarala/Salovaara



8. Kylän säännöt 

Kokouksessa käytiin läpi Latokartanon ylioppilaskylän järjestyssäännöt, Latokartanon ylioppilaskylän 

ohjesääntö sekä C- ja B-grundin ohjesäännöt. Vanhoihin sääntöihin ei muutoksia tarvinnut tehdä. 

B-grundille oli hahmoteltu uudet säännöt tilan käytöstä, koska tila ollaan muuttamassa kyläläisten yhteiseen 

käyttöön. B-grundin sääntöjä ja tilankäyttöön liittyviä ohjeita muutettiin seuraavasti: 

 Hiljaisuuden alkaminen muutettiin vastaamaan kylän hiljaisuuden alkamista, eli klo 23.00 

 Tilan käyttölista kohta siirretään sääntöjen alkuun. Tiedettävä kuka käyttänyt tilaa ja koska 

 Tilan käytönkannalta oleelliset puhelinnumerot tulee olla näkyvillä 

 Tilan avaaja vastuussa tilan käytöstä 

 Hätäilmoituksenteko-ohje näkyvälle paikalle  

Lisäksi päätettiin, että siivooja käy siivoamassa tilan 2-3 kertaa kuukaudessa. Tilan käyttäjien tulee kuitenkin 

siivota omat jälkensä pois lähtiessään. Tilaa voidaan varata myös omaan käyttöön, varaukset tehdään 

toimistolta kuten aiemmin. Varauslista ja käyttölista laitetaan B-grundin oveen.  

 

9. Muut asiat 

Jatkoaikahakemukset 

Metsäylioppilaiden jatkoaikahakemus C-grundin käytölle 25.11.2014 klo 00.00-03.00 hyväksyttiin. 

A-B talojen parkkipaikalle on hankittu aluepysäköintimerkki. Pysäköintilupalappuja on toimistolta jaettu 

asukkaille, jotka luvan tarvitsevat. A-B talojen parkkipaikka on näiltä osin kunnossa. Luvattoman pysäköinnin on 

havaittu jo vähenevän. E-F talojen parkkipaikka on ongelmallisempi, koska selkeää rajaa ei silvican kanssa ole 

merkitty. Oltermanni selvittää silvican kanssa kuinka ongelman kanssa edetään. Pysäköinnin valvonta alkaa 

marraskuun alusta. Valvonta tulee olemaan satunnaista tai se voidaan pyytää tarvittaessa käymään. Lisäksi E-F 

talojen parkkipaikalla on kylän talkoista jäänyt risukasa, joka vie pysäköintitilaa. Oltermanni kysyy voisiko 

koetila hoitaa kasan pois. 

Oltermannin mukaan C-grundille asennettavan lämpöpumpun asentajat ovat tulossa lähiaikoina. C-grundille 

pitäisi hankkia kaiuttimet. Oltermanni kaipasi apua hankinnassa. Juho kalliomäki lupasi selvitellä hankintaa. 

Terhi Korpi lupasi selvitellä C-grundille hankittavia pöytiä. 

Seuraava lautakunnan kokous on 4.12 klo 18:00 B-grundilla. 

 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin 19:00. 



Pöytäkirjan vakuudeksi 

Kokouksen puheenjohtaja, Oltermanni      Kokouksen sihteeri 

 

Jukka Markkanen                        Joonas Tohni 

 


