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LUOMAN KYLÄYHDISTYS, HALLITUS
KOKOUKSEN 3/22 PÖYTÄKIRJA

Aika:
Tiistai 8.3.2022 klo 19.42-21:49
Paikka:
Luoman VPK ja etäyhteys
Osallistujat: Ahlsten Erkki, Brandt Joanna (etänä), Ehrnrooth Georg, Haapanen
Janina (etänä), Haavisto Ilkka, Pudas Annina, Saari Tuula, Salmela
Mikko, Timonen Jaakko, Toikka Anna-Mari, Valtanen Hannu,
Vähäkuopus Marko

1. Kokouksen avaus
Saari avasi kokouksen klo 19:42. Todettiin, että Saari 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 pienin muutoksin.
4. Edellisten kokousten pöytäkirjat
Päätettiin hyväksyä kokousten 9/2021, 1/2022 ja 2/2022 pöytäkirjat. Allekirjoitettiin
näiden lisäksi jo aiemmin hyväksytty kokouksen 8/2021 pöytäkirja.

5. Rautatievarikko ja pienkeräystili
Todettiin, että Korkein hallinto-oikeus on 22. helmikuuta myöntänyt valitusluvan
varikkoasiassa kyläyhdistykselle ja usealle muulle taholle.
Täytäntöönpanokieltohakemukset KHO hylkäsi pitäen niitä merkityksettöminä.
Kyläyhdistys on täydentänyt valitustaan lisälausumalla.
Varikkovastustustilillä on rahaa 1.274,84 €. Ympäristölaki Oy:n veloitus
lisälausuman laatimisesta (2.976 €) on maksettu kyläyhdistyksen käyttötililtä.
Päätettiin jättää varikkovastustusvarat toistaiseksi varikonvastustustilille.
6. Maakaapeliasia
Todettiin, että kaikki tahot odottavat nyt kaapelista Fortumin lisäselvityksiä, joiden
pohjalta selviäisi muun muassa mahdollisen YVA-menettelyn tarpeellisuus. Saari on
ollut yhteydessä Fortumin Kalle Schneideriin, joka on arvioinut selvitysten
valmistuvan maaliskuun lopussa. Saari kertoi saaneensa myös käsityksen, että
koko datakeskushankkeen toteuttamista saatetaan uudelleenarvioida
lähitulevaisuudessa laajemminkin.
Valtanen on keskustellut kunnan edustajien kanssa kaapeliasiasta, mutta ei ole
saanut kunnalta kantaa kaapelin terveysturvallisuuteen. Säteilyturvakeskus on
antanut kaapelin turvallisuudesta varsin myönteisen arvion, jossa ei ilmeisesti
kuitenkaan ole otettu huomioon kaikkia asiaan vaikuttavia tekijöitä (mm. kaapelin
asennustapa ja -syvyys). Päätettiin, että Saari on yhteydessä STUKin Lauri
Puraseen lisätietojen saamiseksi. Tarvittaessa voidaan tiedustella myös
mahdollisuutta palaveriin.
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7. Rahankeruulupa kylän yleishyödylliseen toimintaan
Todettiin, että kyläyhdistys on saanut rahankeräysluvan 28. tammikuuta.
Kerättävää rahaa voidaan käyttää Luomanpuron ja Luomanlahden kunnostukseen
sekä urheilukenttään ja ulkoliikuntaan liittyviin hoito- ja hankintakuluihin.
8. Kyläjuhlat
Laskiaisrieha järjestettiin tiistaina 1. maaliskuuta. Paikalla oli arviolta lähes sata
luomalaista ja tapahtumaan osallistuivat myös Bobäcks skolanin 5-luokkalaiset.
Tapahtumassa selvisi myös, että koulu olisi kiinnostunut yhteistyöstä
kyläyhdistyksen kanssa. Saari ja Pudas tapaavat koulun rehtorin lähipäivinä.
Valtanen on kirjoittanut tapahtumasta Kirkkonummen sanomiin.

Todettiin, että pyritään pitämään kyläyhdistyksen 20-vuotisjuhlat kesän riihijuhlien
yhteydessä.
9. Luomankujan sulkemisasia
Kyläyhdistyksen valituslupahakemus on Korkeimman hallinto-oikeuden
käsiteltävänä. Tietoa hakemuksen käsittelyajankohdasta ei ole.
Todettiin, että Luomankujan talvikunnossapito on ollut heikkolaatuista. Päätettiin
että Vähäkuopus ottaa yhteyttä Väylävirastoon kunnossapitoon liittyen.
10. Luomanlahden ranta
Kirje ranta-alueen maanomistajille on työn alla. Tarkoituksena on tiedustella
omistajien kiinnostusta ja suhtautumista ranta-alueen kunnostamiseen sekä kysyä
lupaa ranta-alueen siivoustöiden aloittamiseen.
11. Tilinpäätös vuodelta 2021
Käsiteltiin tilinpäätösluonnosta, josta todettiin seuraavaa:
 Hallintokulut ovat varsin korkeat, ilmeisesti johtuen kirjapidon kuluista.
 Kyläavustajatyön saamiset aiemmilta tilitausilta ovat suurehkot, mutta
todettiin, että niitä tullaan vielä perimään.
 Talkooavustuksia on jäänyt saamatta, koska avustuksen käytöstä ei ole tehty
ajoissa selvitystä. Selvitetään silti mahdollisuuksia jättää selvitys ja saada se
hyväksytyksi.
Päätettiin, että kommentit tilinpäätöksestä jätetään ensi viikon maanantaihin 14.
maaliskuuta klo 16 mennessä Haapaselle, joka toimittaa ne kirjanpitäjälle
mahdollisia korjauksia ja tarkennuksia varten. Kirjanpitäjä kutsutaan mukaan
seuraavaan kokoukseen, jossa hallitus hyväksyy tilinpäätöksen
toiminnantarkastajien käsiteltäväksi.
12. Kyläyhdistyksen varojen mahdollinen sijoittaminen
Kyläyhdistyksen sijoitusvarat on sijoitettu rahastoon, jonka reaalinen tuotto on ollut
koko ajan negatiivinen. Todettiin, ettei hallitus voi päättää varojen sijoittamisesta
riskipitoisiin kohteisiin (esim. suorat sijoitukset pörssiosakkeisiin). Päätettiin, että
Haapanen selvittää pankista, löytyisikö varoille jokin muu riskitön tai hyvin
vähäriskinen sijoitustuote, jonka tuotto olisi hieman parempi.
15. Kunnan avustukset
Todettiin seuraavien kunnan avustusten haun määräajat:
 Talkoomäärärahat 15.3. kello 12.00 mennessä.
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 Ympäristönsuojeluavustukset 21.3. kello 14.00 mennessä
 Kulttuuriavustukset 31.3. mennessä
Päätettiin, että Ahlsten lähettää Saarelle edellisen vuoden avustushakemukset
pohjaksi hakemusten laatimiseen. Samalla pyritään hoitamaan myös myöhässä
ollut raportointi edellisen vuoden avustusten käytöstä.
16. Luomalainen
Todettiin, että seuraava Luomalainen-lehti tehdään, kun aiheita siihen on kertynyt
riittävästi.
Todettiin, että sponsoreilta saaduilla varoilla on kyetty kattamaan Luomalaisen
painatuskustannuksia ja painettu lehtinen on saanut hyvää palautetta. Luomalaisille
yrityksille tarjotaan jatkossakin mahdollisuuksia juttuihin.
17. Muut asiat
 Ahlsten kertoi, että kyläavustaja on sairauslomalla. Sairauslomalla on
kuitenkin mahdollista teettää kevyttä työtä, joka ei rasita liikaa. Päätettiin,
pyrkiä löytämään kyläavustajalle sellaisia töitä, joihin hänen voidaan
kohtuudella ja terveydentila huomioon ottaen olettaa kykenevän.
Kyläavustajan työsuhde päättyy 21. kesäkuuta. Todettiin, että seuraavaa
kyläavustajaa voidaan pikkuhiljaa alkaa etsimään. Toimenkuvaa voisi
mahdollisesti laajentaa myös esimerkiksi hoivaan tai siivoukseen.

 Toikka esitti, että kyläyhdistys käynnistäisi hyväntekeväisyystempauksen
Suomeen sotaa pakoon tulleiden ukrainalaisten auttamiseksi.
Kirkkonummella toimii ryhmä ukrainalaisia, jotka ovat organisoineet apua ja
keränneet tarvikkeita Ljusdalaan. Tarvetta olisi esimerkiksi
hygieniatarvikkeille.
Päätettiin käyttää 500 € avustustarvikkeiden ostoon. Toikka selvittää, mitä
tarvikkeita tarvitaan, tekee hankinnat ja toimittaa laskun kuitteineen
Haapaselle. Päätettiin myös tiedottaa luomalaisille mahdollisuudesta
tarvikelahjoituksiin ja siitä, miten ryhmä toivoo avustuksissa meneteltävän.
On tärkeää, että avustukset kohdentuvat oikeisiin tarvikkeisiin kulloisenkin
tarpeen mukaan.

 Steffe Selroos on pitänyt Luoman hiihtolatuja kunnossa talvikuukausina.
Ratkaistaan seuraavassa kokouksessa, miten kyläyhdistys huomioi tämän.
 Kvarnvikenin venerannan vuokrasopimus pitää uusia. Päätettiin, että Saari
selvittää asiaa Selroosilta, jolla pitäisi olla nykyinen vuokrasopimus.
 Päätettiin selvittää mahdollisuus salivuoroihin Bobäck skolanin tiloissa
viikonloppuisin. Myös tiistaille kysytään vuoroa joogatunteja varten. Saari
selvittää.
 Valtanen oli osallistunut Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n
verkkotilaisuuteen, jossa oli keskusteltu mm. vesistöjen laadun
parantamiseen liittyvistä asioista. Yhdistyksellä on myös kysely kohteista,
joiden tilaan tulisi kiinnittää huomiota.
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 Päätettiin muistuttaa luomalaisia kyläyhdistyksen jäsenmaksun
maksamisesta.

22. Seuraava kokous
Seuraava kokous on tiistaina 5.4. klo 19:30 VPK:lla.
18. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:49.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

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

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

