
LATOKARTANON YLIOPPILASKYLÄN LAUTAKUNNAN KOKOUS 

30.9.2014 B-grundilla, Talonpojantie 9 

Paikalla: Oltermanni Jukka Markkanen sekä lautakuntalaisista ja heidän varaedustajistaan Juulia Ahlholm, 

Tiia Kuusela, Mikko Leminen, Sanna Mäkelä, Vilma Oksa, Tapio Vesterinen, Juho Kalliomäki, Jaakko Haarala, 

Jaakko Heikinmaa, Milla Saarinen, 

PÖYTÄKIRJA 

1. Oltermanni Jukka Markkanen avasi kokouksen kello 18.18 

2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Sihteeriksi valittiin Sanna Mäkelä 

4. Esityslista hyväksyttiin ilman suuria muutoksia, autopaikkojen jaon yhteydessä keskustelu 

parkkipaikoista. 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjasta tarvitaan viimeinen versio Jenni Lukkaroiselta ennen kuin se 

voidaan hyväksyä. Myös kaksi tätä edeltävää pöytäkirjaa pitää vielä hyväksyä. 

6. Uuden lautakunnan järjestäytyminen 

Oltermanni kertoi uusille lautakuntalaisille kokouskäytännöistä ja asukasvalintaperusteista. 

Lautakuntalaiset ovat tietoisia tietosuojan säilyttämisestä asukasvalintoja tehdessä. 

Urheiluvastaavaksi valittiin Jaakko Heikinmaa ja toinen urheiluvastaava valitaan seuraavassa kokouksessa. 

Pyykkitupavastaaviksi valittiin Juulia Ahlholm (E-talo) ja Jaakko Haarala (C-talo). Emänniksi ja B-grundin 

vastaaviksi valittiin Jenni Lukkaroinen ja Tiia Kuusela. IT-vastaavaksi valittiin Juho Kalliomäki. Loput vastuut 

jaetaan seuraavassa lautakunnan kokouksessa. 

7. Asukasasiat 

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

 

 

 

 

 

Solut

9/406 Coleman Patience

13/409 Kruus Pietari

Yksiöt

19/304 Rutanen Aino

Kaksiot

17/206 Kaarlamo/Eriksson



Autopaikat jaettiin seuraavasti: 

 

Vapaaksi jääneistä autopaikoista toimisto voi tiedottaa asukkaille ja valita hakijoista autopaikan saajat. 

Parkkipaikoista keskusteltiin ja todettiin, että on tarve merkitä raja Silvican kanssa selkeästi.Oltermannille 

tiedotettiin parkkaipaikan lanauksen yhteydessä rikkoutuneesta kaivosta aivan Silvican ja Latokylän rajalla. 

 Lautakunta päätti että Oltermanni hankkii kylän parkkipaikalle Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonnan, 

joka toteutetaan riittävän usein tehon varmistamiseksi ja parkkipaikan saamiseksi kokonaan kylän 

asukkaiden käyttöön. Parkkipaikan luvaton käyttö on lisääntynyt niin paljon, että asukkaille ei aina riitä 

paikkoja.  

Parkkivalvonta aloitetaan 13.10 jälkeen ja Oltermanni huolehtii toimiston kanssa asian tiedottamisesta 

asukkaille sekä hankkii asiaankuuluvat liikennemerkit parkkipaikalle. Lautakunta haluaa Oltermannnin 

tilaavan osan pysäköinninvalvonnasta toteutettavaksi ilta-aikaan, jotta kylän parkkipaikan käyttö Unisportin 

asiakkaiden parkkipaikkana saadaan vähenemään. 

8. Talokokouksissa esille tulleet asiat 

Lautakunta keskusteli talokokouksissa esille tulleista asioista. 

A-talon pätkivää nettiyhteyttä on selvitetty yhdessä tietoliikenteestä vastaavan firman kanssa asukkaiden 

toimesta. Toivotaan, että asukkaat tarkistavat käyttämiensä kaapelien toimivuuden ja tarpeen mukaan 

pyytävät toimistolta uusia kokeiltavaksi. 

B-talon viemäreiden kanssa olleisiin ongelmiin on puututtu. Toimistoon/talonmieheen toivotaan otettavan 

yhteyttä mikäli ongelmat jatkuvat. 

C-talon rappukäytävän ikkunoita ei ole mahdollista avata ja pestä sisäpuolelta. Koko ikkunan vaihtaminen 

olisi huomattavan kallista.  

Autopaikat

o1 Kuusela Tiia EF1 Välilä Tero

o2 Jokinen Emmi EF2 Leminen Mikko

o3 Manninen Anna EF3 Tuukkanen Ilmari

o4 Leppälä Juho EF4 Heikkinen Aatu

o5 Vornanen Matti EF5 Kallonen Ville

o6 Haarala Jaakko EF6 Lappalainen/Äijälä

o7 Heikinmaa Jaakko EF7 Hakkarainen/Käyhty

o8 Kantoniemi Joonas EF8 Hylkilä Taneli

o9 Kotala Juho EF9 Saarikallio Juho

o10 VAPAA EF10 Holopainen/Viita

o11 VAPAA EF11 Pero/Laaksonen

o12 Harmoinen/Mäkelä EF12 Heino Fanni

o13 Rauhala/Poikolainen

o14 Norri/Piirainen



D-talon toiveissa ollut langaton internet ei tule toteutumaan kylän toimesta lähiaikoina muualla kuin B-

grundilla. Asukkaat voivat yksin tai yhdessä tarpeen mukaan hankkia langattoman yhteyden tarjoavia 

laitteita. Talonmies tulee pyynnöstä ilmaamaan patterit. 

Asukkaiden toivotaan tiedottavan toimimattomista palohälyttimistä talonmiehelle, joka asentaa uudet 

tarvittaessa. Kylän puolesta hälyttimet laitetaan solutalojen yhteisiin tiloihin, mutta asukkaiden huoneisiin 

ja perhetalojen (E,F) asuntoihin niiden laittaminen ja toimivuus on asukkaan vastuulla. 

E- ja F-talojen hankesuunnitelmaan kuuluu korjauksia jotka Oltermannin mukaan aloitetaan syksyllä 2015. 

Oltermanni pahoittelee talojen korjausten hidasta etenemistä ja kertoi, että kilpailutukset 

hankesuunnitelman remonteille ovat valmiit joulukuussa 2014. Lautakunta ehdotti oltermannille 

maalaustalkoiden organisoimista rappukäytävien ilmeen paratamiseksi. 

Perhetalojen rappukäytävien seinien maalaamisen lisäksi keskusteltiin käytävämatoista, jotka ovat kuluneet 

puhki niissä kohdissa missä kengillä on hierretty paljon. Puustisen kommentti oli ollut, että mattojen 

asennusvaiheessa on vaan liima kuivunut väärin. Nämä kohdat ovat kyllä näkyvissä, mutta puhki kuluneet 

kohdat on havaittavissa erikseen. 

Vesikierto perhetaloissa aiheuttaa lämpötilaongelmia, jotka lautakunta tiedostaa. Vesikierto mahdollistaa 

kuitenkin myös lämpimän ja kuuman veden saamisen nopeasti missä asunnossa tahansa. Vesikierron 

poistaminen vaatisi suurempaa remonttia, ja siihen ei kannata yksittäisenä toimenpiteenä lähteä vaan 

tarpeen mukaan hankesuunnitelman yhteydessä. Oltermanni selvittää talonmiehen kanssa mahdollisuutta 

ohittaa vessojen pyyhetelineiden vesikierto ilman huomattavia kustannuksia. (Mikko Leminen ehdotti 

kokouksessa seuraavaa: korvataan kierto erillisellä telineellä ja laitetaan putki menemään suoraan 

tuloputkesta menoputkeen, jolloin vain yksi putki lämmittäisi vessaa/koko huoneistoa koko telineen 

tilasta.) Liesituulettimet on kylän puolesta puhdistettu noin 2 vuotta sitten (Consti Oy). Yksittäisen 

liesituulettimen puhdistaminen ei auta, jos joku talon asukas on tehnyt omia säätöjä 

ilmanpoistoventtiileihin. Omat säädöt vaikeuttavat ilmastoinnin toimimista. 

Suuri osa talokokouksista esiin tulleista asioista oli sellaisia, jotka voisi hoitaa talonmiehelle tehtävällä 

vikailmoituksella. Lautakunta toivoo asukkaita ottamaan rohkeammin yhteyttä suoraan talonmieheen 

pienien vikojen korjaamiseksi. 

9. C-grundin remontti 

Remontti jatkuu Oltermannin toimesta. Kokouksessa sovittiin, että Oltermanni pyytää asiaan perehtyneen 

henkilön grundille suunnittelemaan pumppujen sijoitusta ja Oltermanni myös pyytää tarjoukset 

ilmalämpöpumpuista.  

Ilmalämpöpumput lautakunta näkee keinona hillitä meluhaittoja, kun lämpötilan pysyessä alempana 

grundilla illanviettojen aikaan ei vieraille tule tarvetta avata jatkuvasti ikkunoita ja levittää näin musiikkia 

ympäristöön. 

Terhi Korpi selvittää sopivia taittopöytiä C-grundille. Pöytien tulisi olla kestävät ja helposti liikuteltavat. 

10. B-grundin olohuonekäytön säännöt 

Sovittiin, että lautakunta hahmottelee säännöt sähköpostitse, kommentoi niitä ja ne varmistetaan 

seuraavassa kokouksessa. B-grundille tulee laminoida ohjelappuja kertomaan tilan (kengät jätetään ovelle 



siivouksen helpottamiseksi) ja laitteiden oikeasta käytöstä sekä kuittauslista kävijöille, josta käy ilmi tehdyt 

siivoukset.  

Oltermanni ja toimisto hankkivat B-grundille toimivat ja nykyaikaiset siivousvälineet.  

Oltermanni tarvitsee apua pienien kaiuttimien sekä BluRay-soittimen hankkimiseksi television yhteyteen. 

Lautakunta auttaa Oltermannia laitteiston valinnassa. 

11. Muut asiat 

PM-kisojen yhteydessä kylän omaisuutta vahingoittui. Lautakunta päätti, että kylän kärsimät vahingot 

peritään vahinko aiheuttaneilta ja vastuussa olleilta eli MMYL ry:ltä / MMYL:n kautta ulkomaiden 

joukkueilta. Huomattavimmat kulut, joista lautakunta haluaa korvauksen ovat B-talon viemärin tyhjennys 

550€, tyhjennetyt vaahtosammuttimet, kaksi rikottua pihakeinua (vastaavat keinut uusina maksavat alkaen 

600€/kpl eli yhteensä 1200€). Yhteensä vahinkojen arvo on vähintään 1800€. 

Jatkoaikahakemukset 

Agro-Forstin jatkoaikahakemus C-grundin käytölle 6.12.2014 klo 00.00-04.00 hyväksyttiin. 

Sampsa ry:n jatkoaikahakemus C-grundin käytölle 5.10.2014 klo 00.00-02.00 sekä  19.10. klo 00.00-04.00 

hyväksyttiin ja hakemus B-talon saunan käytöllle 18.10.2014 klo 23.00- 19.10. klo 05.00 hyväksyttiin. 

Sampsa ry:n jatkoaikahakemus C-grundin käytölle 10.10.2014 klo 00.00-03.00 hyväksyttiin. 

AKK:n jatkoaikahakemus C-grundin käytölle 30.10.2014 klo 00.00-03.00 hyväksyttiin. 

AKT:n jatkoaikahakemus C-grundin käytölle 5.11.2014 klo 00.00-03.00 hyväksyttiin. 

Boa ry:n jatkoaikahakemus C-grundin käytölle 15.11.2014 klo 00.00-03.00 hyväksyttiin huomauttaen, että 

grundin siivoukseen tilaisuuden päätteeksi kuuluu lattioiden siivouksen lisäksi myös pöytien huolellinen 

puhdistaminen. 

 

Seuraava lautakunnan kokous on 28.10. B-grundilla. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin 20.30. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

Kokouksen puheenjohtaja, Oltermanni   Kokouksen sihteeri 

 

Jukka Markkanen    Sanna Mäkelä 


