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LUOMAN KYLÄYHDISTYS, HALLITUS
KOKOUKSEN 6/21 PÖYTÄKIRJA

Aika:
Paikka:
Osallistujat:

Maanantai 20.9.2021 klo 19:04-21:14
Luoman Ljusdala
Ahlsten Erkki, Bondestam Mårten, Brandt Joanna, Ehrnrooth Georg,
Englund Greger, Haapanen Janina, Haavisto Ilkka, Pudas Annina,
Saari Tuula, Salmela Mikko, Timonen Jaakko, Toikka Anna-Mari,
Valtanen Hannu, Vähäkuopus Marko

1. Kokouksen avaus
Ahlsten avasi kokouksen klo 19:04 ja toivotti uudet hallituksen jäsenet tervetulleiksi
mukaan hallituksen työskentelyyn. Todettiin, että Ahlsten johtaa puhetta ja Haavisto
pitää pöytäkirjaa, kunnes hallitus on järjestäytynyt.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
4. Hallituksen järjestäytyminen
Merkittiin tiedoksi vuosikokouksen 16.8.2021 henkilövalinnat: Marko Vähäkuopus,
Jaakko Timonen, Mikko Salmela, Greger Englund ja Ilkka Haavisto valittiin uudelleen hallitukseen toimintakaudelle 2021–2023. Uusina jäseninä hallitukseen toimintakaudelle 2021–2023 valittiin Tuula Saari, Georg Ehrnrooth ja Anna-Mari Toikka.
Hallituksessa jatkavat Erkki Ahlsten, Mårten Bondestam, Annina Pudas, Hannu Valtanen, Joanna Brandt ja Janina Haapanen, jotka ovat erovuorossa vuoden 2022
vuosikokouksessa.
Valittiin Tuula Saari kyläyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi vallittiin Jaakko Timonen ja Annina Pudas.
Valittiin Ilkka Haavisto sihteeriksi, Janina Haapanen rahastonhoitajaksi ja jäsensihteeriksi sekä Anna-Mari Toikka tietosuojavastaavaksi. Tiedottajaksi valittiin Joanna
Brandt, jota Valtanen avustaa sisältöjen tuottamisessa.
Päätettiin yhdistyksen toimikunnista vuonna 2021 ja valittiin niille vetäjät:
 Edunvalvontatoimikunta sekä liikenne- ja varikkotoimikunta (Valtanen)
 Huvitoimikunta (Pudas)
 Jäsentoimikunta (Haapanen)
 Kulttuuritoimikunta (Saari)
 Kyläaputoimikunta (Ahlsten)
 Tiedotustoimikunta (Brandt)
 Venerantatoimikunta (Selroos)
 Ympäristö- ja luomanpurotoimikunta (Vähäkuopus)
 Yhteishankintatoimikunta (Ahlsten)
Todettiin, että kyläyhdistyksen webmasterina jatkaa toistaiseksi Ossi Pylväläinen.
Taloussihteerinä jatkaa Kaija Laaksonen, jonka tehtäviin kuuluvat palkanlaskenta
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ja laskujen maksu sekä rahastonhoitajan, puheenjohtajan ja sihteerin informointi.
Päätettiin, että jatkossa laskut menevät taloussihteerille rahastonhoitajan kautta.
Todettiin myös, että yhdistyksen syytä selvittää, voisiko se saada sijoituksilleen
parempaa tuottoa.
5. Edellisten kokousten 4/2021 ja 5/2021 pöytäkirjat
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisten kokousten 4/2021 ja 5/2021 pöytäkirjat.
6. Vuosikokouksen hallitukselle antamat tehtävät
Merkittiin tiedoksi, että vuosikokous antoi hallitukselle tehtäväksi edistää katosten
saamista Luoman bussipysäkeille sekä laatia suunnitelman ja kustannusarvion
Luomanrannan yhteislaiturin kunnostuksesta. Näihin palataan tulevissa
kokouksissa.
7. Maakaapeliasia
Fortumin järjesti avointen ovien päivän 15. syyskuuta, johon osallistui kaikkiaan noin
20 henkilöä. Fortum esitteli tilaisuudessa uuden suunnitelman, jossa kaapeli
toteutettaisiin suuntaporaamalla se 7 metrin syvyyteen. Lisäksi Fortum poraisi
kunnalle uuden runkovesiputken. Tilaisuudessa ei saatu vastauksia kysymyksiin
hankkeen toteutuksen terveys- ja ympäristövaikutuksista, eikä siihen, miksei
voimalinjaa voida sijoittaa junaradan ja Kehä III:n väliin. Tilaisuuteen osallistuneet
olivat kokeneet, että Fortumin tapa esitellä asiaa oli maanomistajia painostava.
Lisäksi ilmeni, että Fortum on tarjonnut osalle maanomistajista allekirjoitusbonuksia,
mikäli he suostuvat maa-alueensa käyttöön.
ELY-keskukseen on jätetty luomalaisten maanomistajien toimesta vaatimus
ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) suorittamisesta. Kirkkonummen kunnan
kanta asiassa on häilyvä. Todettiin, että olennaista hankkeessa on pyrkiä YVA:n
käynnistämiseen.
Päätettiin asiassa seuraavaa:
1. Laaditaan muistio Fortumin yhteiskuntasuhdejohtajalle ja pyydetään tapaamista
asian tiimoilta.
2. Pyydetään tapaamista ELY-keskuksen edustajien kanssa.
3. Pyydetään tapaamista Kirkkonummen kunnan edustajien kanssa.
4. Toimitetaan kansanedustaja Adlercreutzin avustajalle lisätietoa hankkeesta
välitettäväksi edelleen ympäristöministeriölle. Tarkoituksena on selvittää,
edellytyksiä täsmentää maakaapeleiden ympäristövaikutusten arviointia
koskevaa lainsäädäntöä.
8. Rautatievarikko
Niemelä on kertonut, että hallinto-oikeuden ratkaisu tulossa syksyn aikana.
Todettiin, ettei välitöntä tarvetta valituksen täydentämiseen ole. Kasvaneesta
tulvariskistä on olemassa uusia tutkimustuloksia, mutta varikon sijainti
tulvariskialueella on jo todettu useammassa Hallinto-oikeuteen jätetyssä
valituksessa.
Päätettiin laatia kirjelmä Pääkaupunkiseudun junakalusto Oy:n ja HSL:n toimi- ja
luottamushenkilöille ja informoida heitä siitä, että Luoma sopii huonosti varikon
sijoituspaikaksi. Todettiin, että kyläyhdistyksen tulisi myös pyrkiä pitämään
säännöllisesti yhteyttä varikkoasiasta Kirkkonummen kunnassa vastaavaan
henkilöön.
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9. Luoman osayleiskaava ja Masalan osayleiskaavan laajennukset
Alhsten kertoi, että kunnan tekemien päätösten mukaan kaavan valmisteluiden
pitäisi olla valmiita vuoden loppuun mennessä. Koska näin ei tule olemaan, on
todennäköistä, että kaavoituksen aloittamista pyrittäisiin siirtämään jälleen kerran.
Myös Masalan ja Luoman kaava-alueiden rajat ovat valmistelun aikana muuttuneet
siten, että osia Luomasta käsitellään nyt muissa osayleiskaavahankkeissa.
Päätettiin pyytää tapaamista Kirkkonummen kunnan kaavaosaston Anna-Kaisa
Kauppisen kanssa tilanteen selvittämiseksi. Valtanen hoitaa.
10. Kirjelmä ELY-keskukselle koskien yleisten teiden reunojen hoitoa Luoman
alueella
Todettiin, että työn jälki kesällä tehdyn tiereunusten kunnossapidon jäljiltä on ikävän
näköistä. Päätettiin, että Valtanen luonnostelee asiasta kirjelmän ELY-keskukselle.
11. Raportti kyläaputoiminnasta
Ahlsten kertoi, että uusi kyläavustaja on vastikään toipunut sairastelujensa jälkeen,
ja on nyt ollut töissä 5–6 eri paikassa. Tästä eteenpäin hänen työaikaansa on
varattu hyvin. Kyläaputoiminnan tulos tältä vuodelta jää kuitenkin heikoksi.
12. Kyläyhdistyksen uusien telttojen, penkkien ja pöytien vuokrauksen säännöt,
käyttö- ja turvallisuusohjeet sekä hinnasto.
Pudas on laatinut käyttö- ja turvallisuusohjeet vuokrattavalle kalustolle. Keskusteltiin
vuokrauksen hinnastosta. Päätettiin, että Pudas tuo seuraavaan kokoukseen
päätettäväksi ehdotuksen hinnastoksi, jossa on erikseen hinta jäsenille ja eijäsenille. Todettiin, että varastoon voisi laittaa koodilukon. Tällöin vuokraus voisi
toimia jouhevasti ilman avaimia hallinnoivia välikäsiä.
13. Seuraava kokous
Päätettiin pitää syksyn kokoukset kunkin kuukauden ensimmäisenä tiistaina.
Seuraava kokous on täten tiistaina 5.10. klo 19 Ljusdalassa.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:14.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

-----------------------------------------------------Tuula Saari
puheenjohtaja

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

