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LUOMAN KYLÄYHDISTYS, HALLITUS
KOKOUKSEN 2/21 PÖYTÄKIRJA

Aika:
Paikka:
Osallistujat:

Maanantai 29.03.2021 klo 19:13-21:00
Etäkokous (Teams)
Annina Pudas, Erkki Ahlsten, Hannu Valtanen, Ilkka Haavisto, Jaakko
Timonen, Janina Haapanen, Joanna Brandt, Marko Vähäkuopus, Mikko
Salmela, Mårten Bondestam, Tiina Tallberg. Lisäksi paikalla oli kutsuttuna
Tuula Saari.

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Ahlsten avasi kokouksen klo 19:13. Todettiin, että Ahlsten toimii kokouksen
puheenjohtajana ja Haavisto sihteerinä.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Hyväksyttiin kokouksen 1/2021 pöytäkirja, joka allekirjoitetaan seuraavan
läsnäolokokouksen yhteydessä.
5. Varikko
Todettiin, että Uudenmaan liitto on antanut Helsingin hallinto-oikeudelle lausunnon
kyläyhdistyksen valituksesta koskien maakuntakaavaan tehtyä varikkomerkintää
Mankki-Luoma alueelle. Oikeus on antanut kyläyhdistykselle mahdollisuuden
vastaselityksen antamiseen. Vastaselitys on jätettävä hallinto-oikeudelle 9.4.2021
mennessä.
Valtanen on koostanut vastaselityksen tekstiä kyläyhdistyksen hallituksen ja
varikkotyöryhmän jäsenten sähköpostitse antamien huomioiden pohjalta. Valtanen
on toimittanut koosteen Ympäristölaki Oy:lle, jotta saataisiin hintatarjous
vastaselityksen täydentämisestä, lopullisesta muotoilusta ja toimittamisesta hallintooikeudelle.
Merkittiin tiedoksi, että vastaselityksen Helsingin hallinto-oikeudelle ovat jo jättäneet
ainakin Kirkkonummen kunta, Pudas ja Bondestam. Lisäksi Vähäkuopus
naapureineen on jättämässä vastaselityksen.
Valtanen kertoi, että kyläyhdistyksen valitusoikeudesta jättää vallitsee pientä
epävarmuutta. Todettiin, että tämänkin johdosta on syytä varmistaa, että
samansisältöinen vastaselitys jätetään sellaisten maanomistajien toimesta, joilla on
varmuudella valitusoikeus.
Valtanen on neuvotellut lakimies Niemelän kanssa. Keskustelussa on kaavailtu, että
vastaselitys jaetaan juridiseen osaan, josta vastaisi Niemelä ja muuhun osaan, josta
vastaisi kyläyhdistyksen hallitus. Niemelän arvio työn hinnasta on 2.400 € (alv 0,
arvonlisäveroineen 2.976 €).
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Päätetiin vastaselityksen osalta seuraavaa:


Niemelän kyläyhdistyksen lukuun valmistelema materiaali ja kyläyhdistyksen
varikkotyöryhmän materiaali on kaikkien muiden valittajien vapaasti
käytettävissä. Vähäkuopus naapureineen harkitsee myös Niemelän työn
rahoittamista, mikäli tällä saataisiin aikaiseksi laadukkaampi valitus.

 Päätettiin kerätä vielä lisää ehdotuksia vastaselityksessä esitettäviksi
huomioiksi kyläyhdistyksen hallitukselta ja varikkotyöryhmän jäseniltä.
Huomiot toimitetaan sunnuntaihin 4. huhtikuuta klo 20 mennessä
sähköpostitse varikkotyöryhmän puheenjohtajalle ja sihteerille sekä
yhdistyksen puheenjohtajalle.
 Varikkotyöryhmän sihteeri Valtanen muotoilee lisähuomiot ja ehdotukset ja
liittää ne jo valmiina olevaan vastaselityspohjaan sekä toimittaa lopulliseksi
tarkoitetun vastaselitystekstin kyläyhdistyksen hallituksen ja
varikkotyöryhmän jäsenille viimeistään 6. huhtikuuta iltaan mennessä.
 Lisätään vastaselitykseen kuvaus Luomanpuron kunnostamiseksi tehdyistä
ja tehtävistä toimista ja puron merkityksestä kylän luonto- ja kulttuuriarvoille.
6. Varikkovastustuksen jatkotoimien rahoitus
Merkittiin tiedoksi Ahlstenin laatima tiivistelmä varikon vastustamiseen kerätyistä ja
käytetyistä varoista (liite). Todettiin, että varikon vastustamiseen kerätyt varat on
käytetty loppuun.
Keskusteltiin vastaselityksen rahoittamisesta. Todettiin, että vielä ei ole aika aloittaa
uutta rahankeruuta, koska vastaselitys on meneillään olevan hallintooikeusprosessin välivaihe. Edessä on todennäköisesti vielä uusia vaiheita varikon
vastustamisessa ja toistuvat rahankeruut voisivat heikentää kyläläisten halukkuutta
osallistua sen rahoittamiseen. Uudesta rahakeruusta päätetään, mikäli prosessi
jatkuu ja synnyttää uusia huomattavia kustannuksia.
Todettiin, että kyläyhdistyksen on tarkoituksenmukaista rahoittaa vastaselitystä
omista varoistaan, kuitenkin siten, Bobäck-Vitträsk Fiskelagille ja keskeisille
maanomistajille tarjotaan mahdollisuus osallistua vastaselityksen rahoittamiseen.
Arvioitua (noin 3.000 euroa) suurempi rahoitus voi olla tarpeen, mikäli lakimies
Niemelää pyydetään hiomaan vastaselityksen tekstiä tähän mennessä sovittua
laajemmin tai tuomaan siihen uusia elementtejä.
Todettiin, että kyläyhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä yksityishenkilöiltä että
yhteisöiltä ilman rahankeräyslupaa, kunhan kyseessä ei ole yleisökeräys.
Tarvittaessa Ympäristölaki Oy:tä voidaan pyytää jakamaan laskua useampaan
osaan.
Päätettiin rahoituksen osalta seuraavaa:


Kyläyhdistys varautuu rahoittamaan Ympäristölaki Oy:n tarjoamaa työtä
vastaselityksen laatimiseksi ja rahoittaa sitä noin 3.000 eurolla, mikäli muuta
rahoitusta työlle ei saada.
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 Ahlsten ja Valtanen selvittävät Bobäck-Vitträsk Fiskelagin ja suurten
maanomistajien kiinnostuksen osarahoittaa vastaselitystä.
 Muut vastaselitystä laativat (mm. Vähäkuopus naapureineen) voivat rahoittaa
Niemelän työtä harkintansa mukaan.
 Otetaan yhteyttä lähikylien asukasyhdistyksiin ja tiedustellaan niiden
halukkuutta osallistua varikon vastustamisen kuluihin.
7. Luoman kulttuuriprojekti ja kulttuurityöryhmän perustaminen
Tuula Saari on ideoinut kyläyhdistystä varten projektin ’Luoma ja kulttuuri’. Hankeen
kehittämiseen on osallistunut 8-henkinen ryhmä, jossa mukana ovat mm. Pudas ja
Johanna Hakanen. Projektista on sen valmistelun yhteydessä jo keskusteltu lukuisten eri tahojen kanssa ja sille on haettu myös rahoitusta. Hankkeesta saattaa kehkeytyä laajaa ja jatkuvaa toimintaa, jonka tueksi tulisi perustaa Luoman kyläyhdistyksen kulttuurityöryhmä.
Tuula Saari kertoi, että hanke pohjautuu Kirkkonummen kunnan kulttuuristrategiaan
ja siinä esitettyyn toiveeseen, että kylät nostaisivat itse esiin oman kulttuurinsa erityispiirteitä. Hankkeen lähtökohtana on Luoman kylän hieno kulttuurihistoria ja sen
tavoitteena on vahvistaa kylän kulttuurin ja kulttuuriperinnön elinvoimaisuutta. Kantavana ideana on tuoda kyläläisten arkeen ja kyläyhdistyksen toimintaan ja varikkoasian rinnalle jotain myönteistä ja mukavaa.
Työryhmä on määritellyt hankkeelle kolme kohderyhmää, jotka ovat (1) kylän asukkaat ja kylästä kiinnostuneet, (2) koulut, niiden oppilaat ja henkilökunta sekä (3)
Turistit, joita käy etenkin Hvitträskissä.
Toimintamuodoiksi ryhmässä on pohdittu mm seuraavaa:
 Kylän historiikin päivittäminen/laajentaminen
 Taide- ja taiteilijatapaamiset Hvitträskin museossa
 Asukas- ja perhetapahtumat esim. Ljusdalassa
 Taidetapahtumat koulussa
 Yhteistyö koulujen kanssa opetuksessa tuomalla kylän kannalta relevantteja
taiteen lajeja koulujen työhön
 Hvitträskin saunasta kulttuurisauna.
Yhteydenotot potentiaalisiin kumppaneihin ovat olleet lupaavia. Hvitträskin museo
tarjoaa tilojaan tapahtumien käyttöön. Arabian taideosasto, Fiskars Village ja Nuutajärven taideosasto ovat olleet kiinnostuneita yhteistyöstä. Ensimmäiseen taideiltaan
ovat alustavasti lupautuneet Heikki Orvola ja Pekka Paikkari keskustelemaan työstään. Yhteyksiä on otettu myös Helsinki Design Weekiin, Helsingin juhlaviikkoihin
sekä Taiteiden yöhön.
Myös kunnan puolelta on osoitettu kiinnostusta. Kirkkonummen kunnan kanssa on
kaavailtu, että kylän kouluista voisi tulla pilottikouluja, joissa taide integroitaisiin opetussuunnitelmaan. Kunta saattaisi osoittaa tähän rahoitusta. Kunta on myös mukana kuuden kunnan yhteisessä vastuullisen matkailun yhteistyöohjelmassa, johon
Hvitträsk ja Luoman kylä voitaisiin ”paketoida” yhdeksi kohteeksi.
Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahastolta on haettu rahoitusta 15.000 euroa.
Rahoitusta on haettu myös kunnalta ja sitä tullaan hakemaan myös muilta säätiöiltä.
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Päätettiin perustaa kyläyhdistyksen kulttuurityöryhmä ja valita sen vetäjäksi Tuula
Saari. Saari kokoaa työryhmän ja ilmoittaa heidän yhteystietonsa hallitukselle.
Hyväksyttiin Tuula Saaren kuntaan jättämä kulttuuriapurahahakemus ja Suomen
kulttuurirahaston Uudenmaan rahastoon jättämä hakemus.
8. Talkoo- ja ympäristönsuojeluavustus
Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin kyläyhdistyksen kuntaan jättämät talkoo- ja
ympäristönsuojeluavustushakemukset. Ahlsten kertoi saaneensa tiedon, että kunta
myöntää tänä vuonna avustuksia vain vesistöön liittyviin toimenpiteisiin, eikä
avustusta voida myöntää ympäristönsuojeluavustushakemuksen toisena kohteena
olleeseen varikon vastustamiseen.
9. Jäsenistö ja kunnanhallituksen järjestöavustus
Ahlsten on valmistellut järjestöavustuksen hakua kunnalta. Järjestöavustuksen
suuruus perustuu sekä yhdistyksen jäsenmäärään että avustusta hakeneiden
tahojen määrään. Kyläyhdistyksen jäsenmäärän laskentatavasta on vallinnut
epäselvyyttä, ja Ahlsten on selvittänyt asiaa PRH:n lakimiehen kanssa.
Keskusteluissa on selvinnyt, että kyläyhdistyksen jäseniksi voidaan määritellä
henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat jonain vuonna maksaneet jäsenmaksun, jotka hallitus
on hyväksynyt jäseniksi ja jotka eivät ole ilmoittaneet haluavansa erota yhdistyksen
jäsenyydestä tai joita hallitus ei ole päättänyt erottaa jäsenyydestä.
Ahlsten on saatavissa olevien tietojen mukaan listannut jäsenmaksun maksaneet
saatavissa olleiden tietojen perusteella ja alustava listaus osoittaa jäsenmääräksi
hieman yli 700 henkilöä tai yhteisöä. Listassa on mukana myös henkilöitä, jotka
eivät asu Kirkkonummella sekä alaikäisiä henkilöitä.
Päätettiin asiassa seuraavaa:
 Jatketaan jäsenlistauksen täsmennystä ja hyväksytään täsmennyksen
jälkeen syntyvä jäsenluettelo sekä jäsenluetteloon merkityt jäseniksi
 Rahastonhoitaja Haapanen toimii jatkossa jäsensihteerinä, hoitaa jatkossa
jäsenluettelon päivittämisen ja tuo uusien jäsenten vahvistamisen hallituksen
tehtäväksi
 Käytetään avustushakemuksissa ja muissa vastaavissa yhteyksissä
jäsenluettelon tietoja.
10. Vuosikokous
Vuoden 2020 tilinpäätöksen alustavan version pitäisi olla valmis 10. huhtikuuta
mennessä. Sääntöjen mukaan yhdistyksen vuosikokous tulisi pitää kesäkuun 2021
loppuun mennessä. Oikeusministeriössä on kuitenkin valmisteilla lakiehdotus, joka
sallisi vuosikokousten lykkäämisen syyskuun loppuun asti.
Todettiin, että koronatilanteen ja teknisten vaikeuksien vuoksi vuosikokouksen
pitäminen etäkokouksena olisi hankalaa ja päätettiin alustavasti, että vuosikokous
pidetään tavallisena kokouksena vasta kesän jälkeen.
Päätettiin, että hallitus kuitenkin valmistelee kaikki vuosikokousasiakirjat ja toimittaa
ne toiminnantarkastajien käsiteltäväksi kevään aikana tavalliseen tapaan.
11. Muut asiat
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 Luoman kyläyhdistyksen perustavasta kokouksesta on nyt maaliskuussa
tullut kuluneeksi 20 vuotta. Päätettiin juhlistaa merkkipäivää vuosikokouksen
yhteydessä tai järjestämällä erillinen juhla (esim. Majvikissä).
 Todettiin, että ”Luoman latupartio” teki talvella kylään hienot hiihtoladut
kaikkien kyläläisten iloksi. Keskusteltiin siitä, miten heitä voisi muistaa heidän
ansiokkaasta aloitteellisuudestaan. Päätettiin myöntää yhdistyksen sääntöjen
nojalla rahastipendit Don Långströmille (150 €) ja Steffe Selroosille (250 €)
yhdistyksen hyväksi tehdystä erityisestä panostuksesta.
 Päätettiin selvittää, voisiko kyläyhdistys hakeutua tahoksi, jolle yhteisöt
voisivat tehdä verovähennyskelpoisia lahjoituksia.
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään etäyhteydellä 14.4. klo 19 alkaen. Haavisto lähettää
kokoukseen kutsut.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:00.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

-----------------------------------------------------Erkki Ahlsten
puheenjohtaja

----------------------------------------------Ilkka Haavisto
sihteeri

LIITE
Yhteenveto varikon vastustamiseen käytettyjen varojen keruusta ja käytöstä
Varikkovastutustilin saldo per 31.12.2019 oli 2 904,55 €
Saadut lahjoitus- ja kalenterimaksut vuonna 2020 olivat 13 787,00 €.
Käytettävissä vuoden 2020 loppuun mennessä oli yhteensä 16 691,55 €
Maksuja varikkotililtä oli v. 2020 aikana 16 612,17 €
Koska tilin rahat eivät riittäneet loppulaskuihin, niin kyläyhdistys maksoi viimeisen laskun loppuosan -619,00 €
Kyläyhdistys on maksanut v 2020 aikana varikkovastustuksesta 3.619,00
Bobäck-Vitträsk Fiskelag v 2020 aikana varikkovastustuksesta 1.972,00
Loput tuloista kertyivät yksityishenkilöiden tekemistä lahjoituksista tai maksuista.
Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy on laskuttanut v 2020 aikana seuraavasti:
29.01.20 3.100,00
26.10.20 8.700,00
28.10.20 1.158,00 yhteensä 12.958,00
Aiempi rahankeräyslupa on umpeutunut ja sen loppuraportin jättöaika umpeutuu 28.4.2021. Rahankeräystili on vielä
olemassa ja sen saldo on tällä hetkellä noin 62,69 €.

