Yhteisöllisyyttä ja elinikäisiä ystävyyssuhteita

O

len asunut Latokylässä koko opiskeluaikani. Fuksivuosi kului nopeasti sekasolussa C-talossa, seuraavat hieman vajaa neljä vuotta vierähtivät tyttötalossa
B3:ssa, minkä jälkeen muutin yksiöön.
Täällä asumisen etuina – hyvän sijainnin koulun suhteen ja edullisen vuokran lisäksi – ovat yhteisöllisyyden
tunne kylän sisällä sekä mahtavat ihmiset ja kämppikset. Täällä on tullut solmittua elinikäisiä ystävyyssuhteita ja samalla tutustunut sellaisiin ihmisiin, joihin ei
muualla olisi edes törmännyt.
Rennot illanistujaiset, yhteisillalliset ja Latokylän pelivuorot (näin muutaman mainitakseni) ovat oiva tapa
levähtää opiskelupäivän päätteeksi. Puhumattakaan
bileistä, joita järjestetään C-grundilla, perinteikkäistä
Wäiskäreistä B3:ssa ja pikkujouluista yhdessä A-talon
poikien kanssa. Näistä varsinkin kaksi viimeisintä ovat
jääneet ehkä parhaiten mieleen täällä tähän asti viettämästäni ajasta. Minustakin tulee luultavasti sellainen
agronomi, joka agronomiopiskelijan nähtyään kysyy
heti ensimmäiseksi: ”Vieläkö siellä C-grundilla on toimintaa?”

Riikka, kylän asukas vuodesta 2010
Kymmenen hengen megasolu? Mitä voi odottaa?

A

luksi ajatus tuntui lähinnä karmivalta, mutta päätös muuttaa Latokylään oli kaikkea muuta kuin
virhe! Ystäviä on löytynyt ihan oikeasti. Kämppisten
lisäksi olen tutustunut heidän kavereihinsa, mitä kautta
oma kaveripiirini on laajentunut huimasti. Olen tutustunut myös eri alaa opiskeleviin ihmisiin, joiden kanssa
en olisi muuten välttämättä törmännyt. Minulle soluasuminen sopii hyvin, sillä on ihanaa kun aina on joku
kotona.

Kaisu, kylän asukas vuodesta 2014
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Tietoa soluista
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atokartanon ylioppilaskylä tarjoaa asuntoja maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa opiskeleville. Latokartanon ylioppilaskylä, tuttavallisemmin
Latokylä, on perustettu jo yli 60 vuotta sitten aktiivisten maatalousylioppilaiden toimesta ja suurten ponnisteluiden ansiosta mäen päälle nousi kuusi taloa, AF.
Latokartanon ylioppilaskylä on 1952 perustettu säätiö,
jonka hallituksessa vaikuttavat tämän hetken maatalous- ja elintarvikealan asiantuntijat. Latokylässä vallitsee vanha kyläjärjestys, joka takaa kylässä asuvien
hyvät vaikutusmahdollisuudet kylän asioihin.
Perusajatuksena on, että jokaisen talon vastuuasukkaat, herastuomari ja suntio, pitävät huolen taloa koskevista asioista sekä osallistuvat lautakuntatoimintaan, joka mm. päättää uusien asukkaiden valinnasta
sekä käsittelee kylän sisäisiä asioita. Kylän vanhin,
oltermanni, toimii kylän asiamiehenä.
Kylästä löytyy asukkaille sekä ainejärjestöille kaksi
kerhotilaa. B-grundi toimii koko kylän yhteisenä olohuoneena, missä on mahdollista kokoustaa tai viettää
iltaa pelaillen tai elokuvia katsellen. C-grundi palvelee
suurempana tilana esimerkiksi juhlien järjestämisessä.
Latokartanon ylioppilaskylä tunnetaan opiskelijoiden
kotina. Jokaisella talolla ja kerroksella on oma luonteensa, joka takaa jokaisen kylään muuttavan viihtyvyyden. Kylässä asioiden hoito sujuu jouhevasti oman
toimiston ja talonmiehen kanssa samalla, kun kylässä
asuvat opiskelijat ovat mukana kehittämässä kylää.
Toivottavasti juuri sinä löydät itsesi syksyllä muuttamassa Latokylään, sillä se on taatusti yksi elämäsi parhaista päätöksistä!

lioppilaskylässä on yhteensä 128 soluhuonetta.
Soluhuoneita löytyy sekä poika- ja tyttö- että sekasoluista. Soluhuoneet ovat kooltaan vaihtelevia.
Pienet huoneet ovat 9–11,5 m2 ja suuret 14–18,5 m2.
Kaikki huoneet ovat yhden hengen huoneita. Ylioppilaskylän puolesta soluissa on yksinkertainen peruskalustus, johon kuuluvat mm. vaatekaapit, työpöytä ja
tuoli, sänky, patja ja verhot.
Lisäksi soluhuoneistojen yhteiset tilat ovat suuret, ja
huoneiston kokonaispinta-ala asukasta kohden on n.
21–24 m2. Yhteisiin tiloihin kuuluvat mm. oleskelu- ja
pesutilat sekä keittiö. Keittiössä on 2 jääkaappia, pakastin, uuni ja mikroaaltouuni. Soluhuoneistoissa on
yhtä lukuun ottamatta parveke. Soluhuoneiden yhteisten tilojen siivoamisen hoitaa siivooja ja korjaukset tekee kylän oma talonmies.
Kesäisin soluhuoneista ei tarvitse maksaa vuokraa,
mikäli huone tyhjennetään kesän ajaksi.

Tietoa yksiöistä ja kaksioista

Y

ksiöitä on yhteensä 41 kpl. Yksiöiden pinta-ala on
32,5 m2. Asunnoissa on yksi suuri huone, baarikeittiötyyppinen keittokomero, wc-pesutila ja pieni
eteinen.
Kaksioita on 21 kpl. 14 näistä on pinta-alaltaan 38,5
m2 ja seitsemän 43,5 m2 (alkovikaksiot). Kaikki kaksiot sijaitsevat E- ja F-taloissa. Kaikissa kaksioissa on
kaksi huonetta, eteinen, wc-pesuhuone ja keittokomero. Yksiöt ja kaksiot myönnetään yleensä ensisijaisesti
niille, jotka ovat jo asuneet soluissa.
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Soluhuoneet 195 – 275 €/kk
Yksiöt 325 – 345 €/kk
Kaksiot 460 €/kk tai 500 €/kk (alkovikaksiot)

Kelan myöntämä opiskelijan asumislisä on 80% vuokrasta 252
euroon asti. Esim. 195€ vuokrasta asumislisä on 156€ ja 345€
vuokrasta asumislisä on 201,6€

Palvelut kyläläisille









Internet-yhteys (100M/100M)
Pyykinpesutilat, joissa molemmissa kaksi pyykinpesukonetta ja kuivaushuone
Pyöräsuojat
Sauna kuusi kertaa viikossa
Syyskuusta toukokuuhun kaksi viikoittaista urheiluvuoroa vieressä sijaitsevalta Viikin monitoimitalolla
Autopaikka ja mahdollisuus vuokrata lämmitystolppapaikka talveksi
Oma toimisto, talonmies ja siivooja
B– ja C-talon kerhotilat. B-talon tila sopii pienemmille porukoille esim. elokuvaillan pitopaikaksi ja
C-talon tila suurempiin juhliin.

Lisätietoa



Kotisivuilta: kuvia kylästä, lisätiedot asunnoista,
asukashakemus yms.
Facebook-sivulta: Latokartanon Ylioppilaskylä:
tapahtumat, ajankohtaiset asiat

