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Pennala, Jukka Markkanen 
 
PÖYTÄKIRJA 
 

1. KOKOUKSEN AVAUS 
- Kokouksen puheenjohtaja Oltermanni Jukka Markkanen avasi kokouksen klo 18.05. 
 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. SIHTEERIN VALINTA 
- Sihteeriksi valittiin Mikko Leminen. 
 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
- Esityslista hyväksyttiin muutoksitta. 
 

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN 
- Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta 
 

6. ASUKASASIAT 
— Asumisoikeuden päättyminen 31.8.2013. 
 44 henkilöllä on asumisoikeus kylässä päättymässä 31.8.2013.  Päätettiin, että 
 henkilöille, joille on myönnetty jo 5 vuotta jatkoaikaa ei tulla jatkoaikaa enää 
 myöntämään.  Asukkaille, joita asumisoikeuden päättyminen koskee, tullaan 
 lähettämään toimintaohjeet. Ohjeissa kerrotaan miten tulee toimia, jos haluaa 
 hakea jatkoaikaa tai jos ei tule jatkoaikaa anomaan.  Kokouksessa ohjeesta 
 poistettiin kohtia, jotka ovat ohjeessa olleet ARAVA-lainan ehtojen takia. 
 Jatkoaika-anomus tai irtisanomisilmoitus on toimitettava toimistolle 28.2.2013 
 mennessä.  
 
— Asukasvalintaperusteet 
  Syksyllä tehty asukasvalintaperusteohje hyväksyttiin lautakunnan 
 ohjesäännöksi. Ohjeen perusteella asukasvalinnat noudattavat paremmin samaa 
 käytäntöä kokouksesta toiseen ja toimisto pystyy perustelemaan valitsematta 
 jääneille paremmin, miksei heitä valittu 
 
— Asumisoikeuden tarkistus 
 Päätettiin tarkastaa kyläläisten asumisoikeus. Asukkaiden tulee toimittaa 
 maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan läsnäolotodistus toimistolle 28.2 
 mennessä. Läsnäolotodistuksen voi lähettää sähköpostitse tai viedä tulosteen 
 toimistolle. 
 
  



— Myönnetyt asunnot ja huoneet 
 Jaettiin 1.3.2013 alkaen vapautuva yksiö seuraavasti 

19/301 Vähä-Kouvola Santeri 
 
Jaettiin 1.3.2013 alkaen vapautuvat soluhuoneet seuraavasti: 

7/304  Jiang Xin Yu 
7/401 Mikkola Jaakko 
7/404 Hasset Liam 
7/405 Jiménez Barboz Luis Alexis 
9/307 Jumah Bakhan 

 
7. MUUT ASIAT 

—Tulo- ja menoarvio 
 Keskusteltiin tulo- ja menoarviosta. Oltermanni kertoi tarkemmin mitä minkäkin 
 kohdan alle kuuluu 
 
— Parkkipaikkojen hiekoituksesta 
 Lautakunnan mielestä parkkipaikat ovat toistaiseksi hiekoitettu asianmukaisesti.  
 
—Kylän huonekalujen vienti parvekkeille/kalusteiden hankinta 
 Kylän huonekaluja ei saa viedä parvekkeille, eikä kylä tule hankkimaan 
 parvekkeille kalusteita. Parvekkeet ovat hätäpoistumisteitä, joten lainkaan 
 mukaan parvekkeilla ei saisi olla tavaraa. 
 
— Grundien käyttö majoitustiloina 
 Tiloja ei ole tarkoitettu majoitukseen. Tiloja voidaan kuitenkin 
 poikkeustapauksissa vuokrata. Vuokrausmaksu 150€/yö riippumatta kuka tilan 
 varaa. Poikkeuksen tästä tekee opiskelijoiden PM-kisat, jotka ovat 4 vuoden 
 välein Suomessa. Tähän tarkoitukseen grundin vuokrauksesta ei peritä vuokraa. 
 Vuokrausmaksuun sisältyy b-grundin peseytymistilojen käyttö, mutta saunan 
 käytöstä veloitetaan erikseen. 
 
— B-talon suihkujen pesemisestä 
 Tiloihin on tulossa lähiaikoina siivousfirma tekemään perusteellisen pesun. Jos 
 tämä ei auta tiloihin tehdään perusteellinen tarkastus/kartoitus mitä pitäisi 
 tehdä, että tilat saadaan kuntoon. B-talosta oli toivottu, että pesussa ei saisi 
 käyttää aineita, jotka sisältävät polymeerisiä guanidiineja. TUKES on kieltänyt 
 kyseiset aineet. 
 
—60-vuotisjuhlatoimikunnan kuulumiset 
 Kaisu kertoi toimikunnan kuulumiset sisältäen esimerkiksi suunnitellun 
 ohjelman. Lisäksi Kaisu kertoi, mitä vuosijuhlissa jää lautakuntalaisten vastuulle. 
 Näitä ovat  jokaisissa vuosijuhlissa olleet asiat, kuten palkinnot kilpailuihin, 
 boolikulkueen suunnittelu, boolin maistaminen, boolipuhe, boolin reseptin 
 sinetöinti sekä tietenkin boolitarpeiden hankinta ja boolin valmistus. Monari on 
 varattu päiväjuhlaa ja sen valmisteluja varten klo 11-18. Koska kylän suojelija, eli 
 istuva presidentti ei pääse paikalle, päätettiin kutsua paikalle Paavo Väyrynen. 
 Väyrynen on aikoinaan -70 luvulla opetusministerinä toimiessaan allekirjoittanut 
 kylän 100-vuotisen  tonttivuokrasopimuksen. 



 
—voimavirtajohdon vetäminen C-grundiin bändejä varten 
 Lautakunta ei kokenut voimavirtajohdon vetämistä C-grundille kovin 
 kiireellisenä. Johdon voisi vetää samalla kun parkkipaikkojen 
 autolämmityspaikkoja parannellaan tai mahdollisen C-grundin remontin 
 yhteydessä. 
—EKY ry:n hakemus C-grundin käytölle 15.3 klo 00.00-03.00 ja B-talon saunan käyttö 
14.3 klo 21-23 
 Lautakunta päätti myöntää EKY:lle jatkoajan sekä B-talon saunan 
käyttöoikeuden hakemuksen mukaisesti. Vuokrahinnat yleisten taksojen mukaisesti. 
 
— AKT:n hakemus C-grundin käytöstä bändin harjoittelutilana 
 Tiedustellaan tilan tarpeita, että käykö harjoitteluun jokin muu tila, kuin 
 pyydetty C-grundi, mikäli käy voi harjoittelupaikan saaminen  kylästä tulla 
 kyseeseen. Yleisesti tullaan selvitettämään mahdollisuutta tyhjentää bändien 
 käyttöön tilaa esim C-ja D-talojen välistä.  
 
— MMYL ry:n hakemus C-grundin käytölle vappuviikolla ja B-grundin käytölle 
majoitustilana 28.4-3.5.2012 
 Lautakunta haluaa lisätietoja majoittujamäärästä sekä mistä tarkalleen ottaen 
 majoittujia olisi tulossa. Lautakunta on periaatteessa myöntyväinen 
 majoittumiseen, mutta majoitusaika kuulostaa varsin pitkäaikaiselta. Pari yötä 
 olisi paljon parempi, jos MMYL löytäisi vierailleen loppuajan majoituksen 
 muualta.  Lisäksi lautakunta haluaisi vahvistuksen jatkoaika-ajankohdalle ennen 
 sen myöntämistä. 
 
— MMYL ry:n hakemus C-grundin käytölle speksiharjoituksia varten 
 Lautakunta suhtautuu hakemukseen myötämielisesti, kunhan harjoitukset eivät 
 vie liikaa mahdollisuuksia muulta C-grundin käytöltä. Lisäksi melua ei saa syntyä. 
 MMYL rylle voisi tarjota paikaksi improvisaatioharjoituksille myös B-grundilta.  
 
—B-talon putkikanaali ja D-talon alapohja   
 B-talon putkikanaalin vastuita on selvitetty. Yksi putki kuuluu kaupungille ja 
 loput kylälle, joten korjaus- ja vastuuvelvollisuudet ovat epäselviä. Puustinen on 
 kuitenkin yrittänyt tyhjentää kanaalia vedestä uppopumpulla. Uppopumppu ei 
 kuitenkaan sovi putkien välistä veteen, joten vaihtoehtoisia 
 tyhjennysvaihtoehtoja pohditaan. Lisäksi kanaaliin liittyviä asioita koitetaan 
 selvittää vielä tarkemmin. D-talon alapohjassa olevat puut voisi poistaa koska 
 tahansa. Puustinen oli kertonut, että jos hän saisi muutaman  vapaaehtoisen 
 niin puut olisi nopea poistaa. Puut voisi poistaa tuuletusaukosta tms. 
 Keskusteltiin, että lautakunta voisi mennä Puustiselle apuun. Ajankohta on 
 sovittava myöhemmin.  
 
— A- ja B-talojen suurten huoneiden kaappien lisähyllyt 
 Syksyllä hankittuihin kaappeihin valmistajalta ei ole mahdollista saada 
 lisähyllyjä.  
 
— Seuraavat kokoukset 



 Päätettiin pitää seuraavat kaksi kokousta torstaina 27.2 klo 18 ja tiistaina 12.3 
 klo 18. Molemmat kokoukset pidetään B-grundilla. 

 
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

—Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10 
 
 
PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI: 
 
 
 
 
Kokouksen puheenjohtaja  Kokouksen sihteeri 
Oltermanni Jukka Markkanen   Mikko Leminen 
 


