
   

LATOKARTANON YLIOPPILASKYLÄN LAUTAKUNNAN KOKOUS  

 

ma 9.2.2015klo 18.00 B-grundilla, Talonpojantie 9 

 

Paikallaolijat: Jaakko Heikinmaa, Juho Kalliomäki, Katja Kauppi, Jukka Markkanen, Milla 

Saarinen, Anna Riihimäki, Jaakko Haarala, Petteri Timonen, Terhi Korpi, Juulia Ahlholm, 

Joonas Tohni, Sanna Mäkelä, Jenni Lukkaroinen, Tiia Kuusela 

 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Kokous avattiin ajassa 18.01. 

 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Sihteerivuorossa oli B-talo ja sihteeriksi valittiin Tiia Kuusela. Pöytäkirjantarkastajiksi ja 

ääntenlaskijoiksi valittiin C-talon edustajat Milla Saarinen ja Anna Riihimäki. 

 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Esityslista hyväksyttiin, mutta kohdat 7, 8 ja 9 käytiin järjestyksessä 9, 8, 7. 

 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN 

Tiia ja Jenni olivat tarkastaneet pöytäkirjan ja hyväksyneet sen. Pöytäkirjasta ja siinä esille 

tulleista asioista keskusteltiin ja oltermanni kertoi missä mennään muun muassa Latokylän 

omistussuhteiden ja hankesuunnitelman suhteen. Arkkitehtitapaaminen on pidetty 

tammikuun lopussa ja hankesuunnitelma tulee olemaan valmis 15.5. mennessä. Siinä 

huomioidaan talojen ikä, kunto ja korjauskustannukset, sekä siihen on lisätty märkätilojen 

kuntokortit. Kesällä on tarkoitus hoitaa ainakin B-talon viemäri sekä kaksi vanhinta 

lämmönvaihdinta. Jos kesän toimenpiteistä aiheutuu häiriötä asukkaille, niin 

hankesuunnitelmasta tiedotetaan hyvissä ajoin asukkaille. Lämpöpumppu on hankittu C-

grundille ja lautakunta ehdotti pumpun kaukosäätimen käytölle panttia jotta se ei katoaisi. 

 

6. ASUKASASIAT 

Vaihtoon lähtijät 

Juhani Vainiolle myönnettiin vapautus vuokranmaksusta ja asumisoikeuden säilyminen 

vaihdon ajaksi. 

 

Soluhuoneet 1.3.2015 alkaen:  

13/403 Jenna Lemmetty 

13/405 Wyatt Trull 

9/405 Iiris Juntunen 

9/307 Orane Debrune 

 



   

Jos Iiris ei halua muuttaa B3:een, niin sitten huonetta 9/405 voi tarjota ranskalaisille naisille 

vapaassa järjestyksessä.  

 

Yksiöt 1.3.2015 alkaen:  

17/301 Riikka Mäkilä  

17/501 Jenna Unnaslahti 

 

Asumisoikeudet on tarkistettu ja kaikki oli kunnossa. 

 

7. MUUT ASIAT 

Huoneessa 9/401 on otettu pölynäyte huoneen vaatekaapin päältä. Samalla kerralla 

huoneeseen jätettiin 2 viikon ajaksi maljat, joista analysoidaan niihin kertynyt pöly. Tulokset 

ensimmäisestä pölynäytteestä eivät ole vielä tulleet ja perjantaina 13.2. maljojen 

pölynäytteet viedään tutkittaviksi. Samalla märkätiloja tutkitaan poraamalla olohuoneen 

puolelta seinään reikä ja ottamalla siitä näyte seinästä. Päätettiin, että Tiia ilmoittaa B3:n 

asukkaille suihkunkäyttökiellosta noin vuorokautta ennen perjantain 13.2. mittauksia. 

Päätettiin lisäksi, että lautakunta sopii Puustisen kanssa kylän talojen esittelykierroksen, jossa 

kerrottaisiin muun muassa ilmanvaihdosta ja kuinka se toimii. 

 

Terhi on varannut C-grundin keskiviikoksi 11.2. uusien pöytien lakkausta varten. 

Lautakuntalaiset saapuvat paikalle. Vanhoista pöydistä tiedotetaan kylän tiedotuslistalle 

sähköpostia, ja kuka tahansa halukas saa hakea niitä ilmaiseksi. Jos kukaan ei halua niitä, niin 

C-grundin vanhat pöydät heitetään pois.  

 

Lautakuntalaiset olivat selvittäneet kunkin solutalon sohvatarpeet, ja oltermanni tilaa 6 kpl 

kolmen hengen sohvia ja 5 kpl kahden hengen sohvia. Väriksi valittiin musta. 

 

Keskusteltiin E-talon pyykkituvan puhaltimesta, joka ei välttämättä toimikaan niin kuin sen 

pitäisi toimia. Asiaa päätettiin seurata. Keskusteltiin myös paremmista ohjeista pyykkitupaan. 

Vanhat ohjeet voisi koota tiivistetysti yhteen sekä selkeyttää koneiden varaamista ruuhka-

aikaan, sillä kahden tunnin koneenkäyttöoikeus saatetaan tulkita neljäksi tunniksi, koska 

koneita on kaksi. 

 

Sovittiin, että B-talon toinen lautakunnan varajäsen on tästä eteenpäin Sini Viksten, koska Ida 

Hellman muutti pois kylästä. 

 

Seuraava lautakunnan kokous pidetään tiistaina 10.3. klo 18 B-grundilla. 

 

Jatkoajat: 

 

Puu- ja teknologiakerhon jatkoaikahakemus 19.3. hyväksytään sillä ehdolla, että he 

toimittavat tarkemman tiedon vastuuhenkilöistä sekä näiden yhteystiedot. 

 

Agro-Forstin jatkoaikahakemus 11.4. hyväksyttiin. 

 

 



   

8. KEVÄTJUHLAJÄRJESTELYT 

Kevätjuhlapäiväksi valittiin lauantai 25.4.2015. Oltermannin talolla olevaan kahvitukseen 

päätettiin valita kaksi henkilöä B-talosta, mahdollisesti lautakunnan varajäseniä tai muuten 

vain innokkaita ihmisiä. Kylän kevättalkoot päätettiin pitää torstaina 23.4. klo 16 alkaen. 

Seuraavissa kokouksissa sovitaan tarkemmin, mitä talkoissa tehdään. Stipendiensaajat tulee 

päättää ensi kokoukseen mennessä. Kevätjuhliin suunniteltiin kutsuttavaksi 10, 20 ja 30 

vuotta sitten lautakuntalaisina olleet entiset kylän asukkaat. 

 

Päätettiin, että Juulia Ahlholm tekee mainokset ja kutsut. Kevätkokouksen puheenjohtajaksi 

valittiin Juho Kalliomäki ja juontajaksi Terhi Korpi. Katja Kauppi organisoi ohjelman tai 

musiikkiesityksen juhliin. Mahdollisesti kyläläisistä saadaan kasattua bändi. Siivous ja koristelu 

on kaikkien yhteinen tehtävä. Mahdollista muiden virvokkeiden kuin boolin tarjoilua 

päätettiin tarjota ainejärjestöille. 

 

Boolinkantajiksi päätettiin kysyä Jaakko Mikkolaa ja Santeri Vähä-Kouvolaa. Jenni Lukkaroinen 

ja Joonas Tohni valittiin boolintekijöiksi. Päätettiin, että Jenni ja Joonas ostavat uuden 

boolisaavin. Boolipuheen pitää Juulia Ahlholm. 

 

Mustialan männyn mittauksen ja palkinnot hoitavat Petteri Timonen ja Jaakko Haarala. 

Urheiluvastaavat järjestävät kylän urheiluvuorolla sulkapalloturnauksen. Tiia Kuusela ja Anna 

Riihimäki saivat vastuulleen fuksitanhut. 

 

Kiertopalkinnot on toimitettava toimistoon ennen kevätjuhlia. 

 

Ehdotettiin myös Oolannin sodan laulutreenejä keväällä, jotta kyläläiset osaisivat laulaa sen 

kunnolla kevätjuhlissa. 

 

9. SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT JA KYLÄN OHJESÄÄNTÖ 

Käytiin läpi kylän ohjesääntö ja järjestyssäännöt. Keskusteltiin maakirjan uudesta 

kierrättämisestä asukkaiden kesken. Todettiin kuitenkin, että maakirjan kierrättäminen on 

melko työlästä asukkaiden vaihtuessa joskus nopeaankin tahtiin, eikä se täten ole kovin 

ajankohtaista. 

 

Keskusteltiin kylän juoksevista korjauksista ja niiden toteutumisnopeudesta, joka on koettu 

liian hitaaksi. Esimerkiksi E- ja F-talojen portaista puuttuu palasia, ja ne pitäisi korjata. 

 

Päätettiin päivittää kylän ohjesääntöä vastaamaan paremmin nykypäivää. Lautakunta 

kokoontuu myöhemmin laatimaan ehdotuksen uudesta versiosta hallitukselle. Oltermanni 

lupasi lähettää kylän ohjesäännön, järjestyssäännöt sekä säätiön säännöt sähköisinä 

lautakuntalaisille. Terhi Korpi lupasi kääntää ainakin järjestyssäännöt englanniksi. 

 

Keskusteltiin varoituksista ja siitä, kenellä on oikeus antaa varoituksia. Päätettiin, että 

selvitetään E-talon ulvova koira ja oltermanni antaa mahdollisesti varoituksen asianosaiselle. 

Lisäksi keskusteltiin F-talon lapsesta, joka aiheuttaa paljon meteliä. 

 



   

Käytiin läpi lautakuntalaisten laatimaa avointa kirjettä kylän kehittämiseksi. 

 

     10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Kokous päätettiin ajassa 21.01 

 

 

 


