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LUOMAN KYLÄYHDISTYS, HALLITUS 

KOKOUKSEN 2/22 PÖYTÄKIRJA 
 
 
Aika:   Tiistai 1.2.2022 klo 19:00-20:06 
Paikka:  Etäyhteys (Teams)  
Osallistujat: Bondestam Mårten, Brandt Joanna, Ehrnrooth Georg, Englund 

Greger, Haapanen Janina, Pudas Annina, Saari Tuula, Salmela 
Mikko, Timonen Jaakko, Valtanen Hannu, Vähäkuopus Marko 

 
 

 1. Kokouksen avaus 
Saari avasi kokouksen klo 19:00. Todettiin, että Saari toimii kokouksen 
puheenjohtajana ja Haaviston estyneenä ollessa Valtanen sihteerinä. 
 

 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 3. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen esityslista pienin muutoksin. 
 

 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 
Hyväksyttiin kokousten 2.11.2021 ja 7.12.2021 pöytäkirjat. Kokouksen 11.1.2022 
(1/2022) pöytäkirja käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

 
 5. Rautatievarikko 

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ilmoittanut käsittelevänsä LKY:n valitusasiaa 
kokouksessaan tammikuussa 2022; kysely asiasta toimitettu, ei vastausta 
toistaiseksi. 
Opas ”Happamien sulfaattimaiden kansallinen ohje rakennushankkeisiin” 
ilmestynyt. Opas on viranomaisia ja toimijoita suuresti velvoittava alueilla, joilla 
happaman saven todennäköisyys on olemassa. 
Päätettiin pyytää Sakari Niemelää laatimaan oppaaseen liittyen lisäselvitys KHO:lle 
osoitettuun LKY:n valitukseen. – Saari hoitaa. 
 

 6. Maakaapeliasia 
Odotetaan edelleen Fortum Oyj:n selvityksiä asiasta.  
Kirkkonummen kunnanhallitus on lausunut Saaren tekemästä valituksesta koskien 
kh:n lokakuussa Masalan OYK:sta tekemää päätöstä. (Maakaapelin sijoitusratkaisu 
tehty riittämättömän tiedon perusteella). Kh keskittyy vain osoittamaan, miksi 
valitusta ei voi hyväksyä eikä ota kantaa itse valituksen sisältöön. – Kh:n 
päätöksestä Valtanen teki lyhyen artikkelin Kirkkonummen Sanomiin, mutta lehti ei 
sitä julkaissut. 

 
 7. Pienkeräys/Rahankeruu varikkovastustus  

Varikkotilillä on edelleen pienkeräyksen tuloksena varoja runsaat 1000€m, josta 
Niemelän lisäselvitys KHO:een voidaan maksaa. – Selvitys pienkeräyksen varojen 
käytöstä on tehty Poliisilaitokselle. 

 
 8. Rahankeruulupa kylän yhteishyödyllisiin asioihin 

Keräyslupa on saatu 28.1.2022. Keskusteltiin uuden keräyksen käynnistämisestä ja 
varojen käyttökohteista.  
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Päätettiin, että toistaiseksi ei uutta keräystä käynnistetä, vaan pyritään 
huolehtimaan ensin niin varikko- kuin maakaapelihankkeen saattamisesta maaliin. 
Talkoohengen nostattamista kyläläisten keskuudessa pidettiin tärkeänä.  
 

 9. Kyläjuhlat 
Pandemiarajoitusten purkautuessa kyläjuhlien valmisteluja voidaan käynnistää. 
Sovittiin Tuulan johdolla selvitettäväksi ulkoilmajuhlia VPK-luistinrata -alueella 
”talviriehaa koko perheelle”. Vaihtoehtoisia aikoja voisivat olla 6.3. (Laskiaistiistain 
jälkeinen lauantai tai 26.3. (”Earth Hour”). Vaihtoehtoina päiväaika tai ilta. – 
Halukkaat talkoolaiset ilmoittautukoon Tuulalle!  
 

 10.Luomalainen - kylälyhdistys tiedottaa 
Valtanen esitteli ”Helmikuu 2022” -numeron sisällön. Ajatuksena esitellä jatkossa 
Luomassa toimivia yrityksiä ja yrittäjiä. Myös yritysten mainokset olisivat mahdollisia 
painatuskustannusten minimoimiseksi. 
Päätettiin, että Luomalainen jatkaa kaksikielisenä niin, että ruotsinkielinen ilmestyy 
vain nettiversiona, - Englund lupautui kääntämään. Sovittiin, että Luomalainen on 
valmis painettavaksi kuluvan viikon loppuun mennessä. – Valtanen viimeistelee. 

 
 11.  Luomankujan sulkemista koskeva hallinto-oikeuden päätös 
Valituslupahakemus, valitus ja toimeenpanokieltopyyntö on toimitettu KHO:een Ahl-
stenin ja Salmelan valmistelemana. – Todettiin, että tästä päivästä lähtien Luoman 
seisakkeen kohdalla kaikilla junilla on 50 km/h nopeusrajoitus ratapohjan painumi-
sista johtuen. 
 
 12.Luomanlehden rantatontti 
Maanmittauslaitokselta on saatu Luomanlahden rantatontin 101:n omistajakiinteis-
tön yhteystiedot. Tavoitteena lähestyä omistajia kirjeitse ja tiedustella heidän nä-
kemystään tontin yhteiskäytöstä esim. viideksi vuodeksi kerrallaan. - Myös lä-
hinaapureita on syytä informoida. 

 
 13.Tilinpäätös 2021 
Päättyneen vuoden tilinpäätös on työn alla. Vuosikokous, jossa tilinpäätös 
vahvistetaan, on sääntöjen mukaan pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. 
 
 14.Muut asiat 

  Kunnan järjestöavustukset on haettava 31.3. mennessä ja 
ympäristönsuojeluavustukset 21.3. mennessä. Kunnan talkooavustukset 
julistetaan haettaviksi kevättalvella. 

  Selroos on ajanut uudet ladut Luomaan! 
 

 22.Seuraava kokous 
Seuraava kokous on tiistaina 1.3. klo 19:30 VPK:lla tai klo 19:00, mikäli kokous 
pidetään etäyhteydellä. 
 
 15.Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:06. 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi, 
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------------------------------------------------------           ----------------------------------------------- 
Tuula Saari      Hannu Valtanen 
puheenjohtaja              sihteeri 

 
 


