
LATOKARTANON YLIOPPILASKYLÄN LAUTAKUNNAN KOKOUS  

4.12.2014 klo 18.00 B-grundilla, Talonpojantie 9 

 

Pöytäkirja 

 

 

 

Läsnä: 

Oltermanni: 

Jukka Markkanen 

 

Lautakuntalaiset ja varajäsenet: 

Terhi Korpi, Katja Kauppi, Jaakko Haarala, Petteri Timonen, Milla Saarinen, Tiia Kuusela, Marika Joensuu, 

Juulia Ahlholm, Sanna Mäkelä, Anna Riihimäki, Juho Kalliomäki, Joonas Kantoniemi 

 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

 

Oltermanni Jukka Markkanen avaa kokouksen ajassa 18:03. 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Kokous todetaan päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi. 

 

3. SIHTEERIN VALINTA 

 

Terhi Korpi ehdottaa itseään sihteeriksi. Lautakuntalaiset kannattavat ehdotusta. Valitaan Terhi 

Korpi kokouksen sihteeriksi. 

 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 

Esityslista hyväksytään muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi. (liite 2) 

 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN 

 

Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei tarkistettu. Tarkistus seuraavassa kokouksessa.  

 

 

6. ASUKASASIAT 

 



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

 

Kaksiot  

19/205 Mälkiä/Satta 

Solut  

7/204 Kuisma Juho 

7/208 Pirttiniemi Juho 

9/409 Lindqvist Madelene 

13/203 Halonen Ella 

15/204 Hauta-aho Sampo 

15/210 Immonen Mikko 

15/306 Väisänen Lassi 

7. TULO- JA MENOARVIO 2015 

 

Oltermanni Jukka Markkanen esittelee Latokartanon ylioppilaskylän tulo- ja menoarvion vuodelle 

2015. Verrattuna edelliseen vuoteen, luvut ovat pysyneet jotakuinkin samana. Lisäyksenä 

konsulttipalvelun menot, sillä kevääseen mennessä tullaan saamaan useamman vuoden kattava 

hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmasta tullaan näkemään tulevat remontit sekä korjaukset ja 

niiden aikataulu.  Tulo- ja menoarvion yhteydessä Oltermanni kertoo ensikesänä korjattavan A-, B-, 

C-, ja D-talojen lämmönvaihtimet. Samassa yhteydessä tullaan tekemään patteriventtiiliremontti.  

Tämän kuun vuokrien maksun jälkeen kassassa on arviolta 140 000 €, eli vuoden ei pitäisi mennä 

tappiolle. Latokartano säätiöllä on lisäksi 300 000€:n arvoinen sijoitussalkku sekä arviolta 60 000€:n 

edestä Elisan osakkeita.  

 

8. KYLÄN KORJAUS- JA UUDISTUSTOIMET 

 

Muutaman viime vuoden aikana ylioppilaskylän vuokria on nostettu kahteen otteeseen. 

Vuokrannostot ovat olleet melko lähellä toisiaan, ja niitä perustellaan tulevilla remonteilla sekä 

käyttömenojen riittämistä remonttien alkuunsaamisen. Oltermanni toteaa, että tulevien korjausten 

laajuuksia ei vielä tarkalleen tiedetä. Vuokrissa todetaan olevan vielä hieman korottamisen varaa. 

Jos vuokria kuitenkin edelleen aiotaan korottaa, toivovat lautakuntalaiset sen näkyvän myös 

lyhyellä tähtäimellä kylän ulkoasussa. Tällä tarkoitetaan pintaremontteja, kuten esimerkiksi 

käytävien maalausta, uusien huonekalujen hankkimista tai yleistä kasvojen kohotusta jotka 

näkyisivät myös kylän nykyisille asukkaille. 

 

 Milla Saarinen toivoo C2-kerroksen olohuoneen seinän maalausta, sillä kesäasukkaiden jäljiltä 

seinässä on tikanjälkiä. Lautakuntalaiset toivovat tällaisten toimien tapahtumista 

lähitulevaisuudessa. Juulia Ahlholm ehdottaa rekrytoitavaksi opiskelijaryhmää, joille maksettaisiin 

esimerkiksi juuri peräkylän käytävien maalauksesta pieni palkkio. Hän ottaa esille Sampsa ry:n 

tulevan ulkomaanexcursion ja kertoo ryhmän jäsenten varmasti olevan suostuvaisia tehtävään. 

Lautakuntalaiset ja Oltermanni ovat suostuvaisia ehdotukseen. Juulia Ahlholm lupaa ottaa yhteyttä 

kylään ja hoitaa opiskelijaporukan paikalle maalaamaan muutamaksi päiväksi myöhemmin 

sovittavana ajankohtana. 

 



   C-talon käytävän ikkunoita toivotaan vaihdettavaksi. Oltermanni toteaa tämän olevan mahdollista 

ensi kesänä. D-talon edustajat toivovat hankittavaksi uusia sohvia joka kerrokseen, sillä vanhat 

sohvat ovat erittäin kuluneet. Todetaan hankintakriteereiksi helppohoitoisuus ja kestävyys. Joka 

kerrokseen hankittaisiin yksi kahden istuttava ja yksi kolmen istuttava sohva. Oltermanni lupaa 

hankkia toivotut sohvat D-taloon. 

   Samalla keskustellaan kerrosten hankinnoista. Pienet, viihtyvyyteen vaikuttavat hankinnat, kuten 

verhot, tulee hankkia kerroskassan tuotoilla. Oltermanni toteaa, että lautakuntalaiset saavat myös 

muutaman satasen budjetilla hankkia tuotteita, jotka vaikuttavat koko kylän yhteisissä tiloissa 

yleiseen viihtyvyyteen. Esimerkkinä C-grundin uudet verhot. Terhi Korpi ja Tiia Kuusela lupautuvat 

hoitamaan C-grundin verhojen uudistamisen. 

 

Otetaan käsittelyyn C-grundin uudistaminen myös muilla tavoilla. Oltermanni kertoo, että tilaan on 

tilattu lämpöilmapumppu. Pumppu tultaisiin asentamaan lavan viereen ikkunanpuoleiselle seinälle. 

Asennuksen aikataulusta ei vielä ole tarkkaa päivää, mutta koska tilaus on jo lähetetty, toivotaan 

sen saapuvan mahdollisimman pian. Kaiuttimien hankinta on työn alla, sillä vielä ei ole löytynyt 

mitään tilaan sopivaa. Äänieristystarkastaja, Oltermannin perhetuttu Parok oy:ltä, on tulossa joulun 

aikana tarkistamaan C-grundin. Tarkistuksen jälkeen jatkotoimenpiteistä tullaan miettimään.  

   Otetaan keskusteluun C-grundin lattia. Lautakuntalaiset tiedustelevat mahdollisia 

jatkotoimenpiteitä, sillä vahaus ei ole lattiaan toiminut. Aina seuraavan pesun yhteydessä vaha on 

kulunut pois. Oltermanni ehdottaa vahausta vielä kerran, mutta lautakuntalaiset vastustavat 

ehdotusta vedoten siihen, ettei aiemmistakaan käsittelyistä ole ollut hyötyä. Lattialle ehdotetaan 

tehtäväksi uutta lasitusta? Samalla toivotaan impegrointikäsittelyn uudelleenselvittämistä. 

Oltermanni toteaa, että mikäli johonkin suurempaan toimenpiteeseen päätetään ryhtyä, on se 

tehtävä kesän aikana. Asia jää tältä osin avoimeksi.  

   Terhi Korpi muistelee AgroForstin ja Oikoksen toimistossa C-grundin vieressä olevan jonkinlaisen 

lattiapesurin. Hän kertoo, ettei se kuulu ainakaan AgroForstille, ja epäilee että se olisi kylän 

omaisuutta. Oltermanni kertoo, että kylässä pitäisi olla kaksikin lattiapesuria. Päätetään selvittää 

lattiapesurin omistajuus. Milla Saarinen lupaa kysyä C2:ssa asuvalta AgroForstin hallituslaiselta 

tämän tietoja pesurista. 

 

9. B-GRUNDIN OLOHUONEKÄYTTÖ 

 

B-grundi alkaa olla viimeisiä silauksia vaille valmis. Tilaan on hankittu sohvien lisäksi suuri SmartTv 

sekä kaiuttimet. Lisäksi tilasta löytyy HDMI-johto, eli television käyttö kokoustarkoituksessa 

onnistuu myös. Oltermanni ehdottaa hankittavaksi jonkinlaista ohjelmapalvelua, jolla television 

kanavavalikoimaa ja ohjelmia voitaisiin laajentaa. Ehdotetaan hankittavaksi Netflix, jonka tunnukset 

luotaisiin suoraan televisioon. Oltermanni lupaa hankkia Netfixin B-grundille. 

   Päätetään, että B-grundi tulee olemaan yhteisessä käytössä tammikuun alusta alkaen. Tilaan 

päätetään hommata laminoidut ohjeistukset sekä suomeksi että englanniksi samoin kuin keittiöön. 

Samalla toivotaan hankittavaksi uusia siivousvälineitä, jotka helpottaisivat tilan siisteyden ylläpitoa. 

Päätetään, ettei kylän ulkopuolelta saa tuoda ihmisiä B-grundille, mutta mikäli B-grundia tahtoo 

käyttää kylän ulkopuolisten ihmisten kanssa, on varaus tehtävä normaalisti toimiston kautta. 

Olohuonekäytön alkaessa tulee lautakunta sekä B-talon suntion ja herastuomarin valvoa tilan 

käyttöä.  Päätetään palauttaa B-grundi takaisin ainoastaan varattavaksi tilaksi, mikäli jonkinlaista 

väärinkäyttöä ilmenee. B-grundi ehdotetaan liitettäväksi kylän siivoukseen muutaman kerran 



kuussa. Siivoojan kanssa tulisi neuvotella tästä mahdollisuudesta. Päätettiin että oltermanni 

keskustelee siivoojan kanssa, ja tekee hänen kanssaan sopimuksen tilan siivoamisesta pari kertaa 

kuussa. 

 

Terhi Korpi esittelee C-grundille katselemiaan pöytiä. Vaihtoehtoja on useita, mutta suurimman 

osan todetaan olevan joko liian pieniä tai liian kalliita. Kahden suuremman pöydän todetaan 

sopivan tilaan. Toinen vaihtoehdoista päätetään hyllyttää materiaalin vuoksi, sekä siksi ettei se 

näytä tarpeeksi kestävältä grundin käyttöä ajatellen. Päätetään pyytää tarjouspyyntö DJP:ltä 10:stä 

Limhamn pöydistä ja niihin sopivasta kärrystä. Terhi Korpi lupaa lähettää tarjouspyyntökyselyn ja 

informoida lautakuntalaisia sen saapuessa. Pöydät päätetään tilata mikäli hinta todetaan sopivaksi. 

 

10. MUUT ASIAT 

Jatkoaikahakemukset: 

Sampsa ry:n Venäläisten vieraiden majoittautuminen B-grundille 26.–28.2.2015 Hyväksyttiin 

Lipidin jatkoaikahakemukset C-grundin  21.1. ja 18.2. klo 00.00-03.00 Molemmat hyväksyttiin 

Uutta kuivauspuhallinta ehdotetaan hankittavaksi perhetalojen pyykkitupaan. Nykyinen ei enää kykene 

kuivaamaan pyykkejä vaaditussa ajassa, vaan kuivauksessa kestää kauemmin. Tämä on jo aiheuttanut 

hankaluuksia perhetalojen pyykinkuivauksessa.  

Seuraava lautakunnan kokous on 12.1. klo 18:00 B-grundilla.  

 

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Kokous päätetään ajassa 19:36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Kokouksen puheenjohtaja  Kokouksen sihteeri 

 

_____________________________  _____________________________ 

Jukka Markkanen   Terhi Korpi 


