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TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2021 - 31.12.2021

YHTEENVETO
Luoman kyläyhdistyksen 21. toimintavuosi oli työntäyteinen vaikkakin Korona-pandemia vieläkin
rajoitti kyläyhdistyksen toimintaa ja pakotti osan kokouksista pidettävän virtuaalisina.
Uusimaa-2050 kaavassa säilyi raskaan rautatievarikon merkintä Luoman kohdalla valituksista
huolimatta. Työtä merkin poistamiseksi tehtiin aktiivisesti koko vuoden löytäen uusia näkökulmia
varikon vastustamiseen. Luoman kyläyhdistyksen toimesta Ympäristölaki Oy teki
valituslupahakemuksen sekä valituksen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen loppuvuodesta, ja päätöstä
odotetaan alkuvuonna 2022.
Kolabackenin Datakeskukseen Espoosta lähtevä Fortumin voimavirtakaapeli, 2 x 400 kV:n reitti
Luoman kylän läpi asukkaiden pihoilla ja puutarhoissa yritettiin siirtää kaikin mahdollisin keinoin
kulkemaan terveys- ja turvallisuusperiaatteen mukaisesti riittävän etäällä asunnoista. Myös kunta
yhtyi kyläyhdistyksen toiveeseen pyytäen Fortumia etsimään vaihtoehtoisia reittejä tai siirtämään jo
suunnitellun maakaapelireitin KehäIII:n ja junaradan väliin. Loppuvuodesta kaapelireitti pyynnöistä
huolimatta kulkee yhä suunnitellulla paikalla Luoman kylän läpi Masalantien ja junaradan välissä.
Fortum on tehnyt kesästä lähtien lisäselvityksiä liittyen voimavirtakaapelin terveys- ja
turvallisuusriskeihin. Lisäselvitysten on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2022.
Luomankujan tasoristeyksen sulkemiseksi tehty valitus Halsingin hallinto-oikeudelle hylättiin.
Jatkotoimenpiteenä kyläyhdistyksen hallitus päätti jatkaa valituslupahakemuksen sekä valituksen
tekemistä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituslupahakemus ja valitus oltava KoHossa
tammikuussa 2022.
Perustettiin Luoma&Kulttuuri -ryhmä, tarkoituksena tuoda esiin ja nostaa takaisin tietoisuuteen
Luoman kylän upea historia ja kulttuurillisesti arvokas ympäristö.
Ensimmäinen Luomalainen-lehti julkaistiin marraskuussa suomen- ja ruotsinkielisenä, ja jaettiin
postilaatikkojakeluna kaikille Luomalaisille. Sähköinen versio julkaistiin kyläyhdistyksen
verkkosivuilla ja lehteä markkinoitiin sosiaalisen median kanavilla.
Kvarnvikenin uimarannan pukukopit kunnostettiin ja ranta-alue siistittiin. Talkootyönä kyläyhdistyksen
jäsenet maalasivat ja kunnostivat uimarannan pukukopit, maalit/pensselit/tärpätit etc. osti
Kirkkonummen kunta. Ranta on yhteiskäytössä kaikkien kirkkonummelaisten kanssa.

1. Hallituksen toiminta ja vuosikokous
Koronaepidemia jatkui voimakkaana vielä koko vuoden 2021, kokouksia pidettiin sekä etänä että
kasvotusten. Vuosikokous järjestettiin 29.6.2021 Luoman Ljusdalassa normaalina kokouksena
(henkilörajoitus 30 henkilöä) jonne halukkaat saivat linkin virtuaaliseen kokoukseen.
Hallituksen kokouksessa suoritettujen valintojen perusteella vuoden 2021 hallituksen jäseninä
toimivat 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
Hallitus suoritti järjestäytymiskokouksessaan seuraavat valinnat:
• Puheenjohtaja Tuula Saari
• Varapuheenjohtajat Annina Pudas ja Jaakko Timonen
• Sihteeri Ilkka Haavisto
• Tiedottaja Joanna Brandt, jota Hannu Valtanen avustaa sisältöjen tuottamisessa
• Rahastonhoitaja ja jäsensihteeri Janina Haapanen
Päätettiin yhdistyksen toimikunnista ja valittiin niille vetäjät:
• Edunvalvontatoimikunta sekä liikenne- ja varikkotoimikunta (Valtanen)
• Huvitoimikunta (Pudas)
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Jäsentoimikunta (Haapanen)
Kulttuuritoimikunta (Saari)
Kyläaputoimikunta (Ahlsten)
Tiedotustoimikunta (Brandt)
Venerantatoimikunta (Selroos)
Ympäristö- ja luomanpurotoimikunta (Vähäkuopus)
Yhteishankintatoimikunta (Ahlsten)

Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Kokoukset ovat olleet kestoltaan keskimäärin 2 tunnin
mittaisia ja läsnä on ollut 10-12 jäsentä.
Yhdistyksen puheenjohtajille, hallituksen jäsenille tai toimihenkilöille ei ole maksettu palkkaa eikä
koukous- tai muita palkkioita.
Hallituksen kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:
Raskas rautatievarikko
Helsingin hallinto-oikeudelta tuli 24.9.2021 päätös, jossa hylättiin varikkoa koskevat
toimeenpanokieltovalitukset sekä varikkomerkinnän poistoa vaativat valitukset. Varikkomerkintä jäi
Uusimaa2050 -kaavaan. Varikkotyöryhmä jatkoi työskentelyä valituksen tekemiseksi Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen. Päätettiin tilata Sakari Niemelältä Ympäristölaki Oy:stä muistutus, jota varten
tarvittiin noin 10.000 €. Anottiin Poliisilta pienkeräyslupaa, sen kokonaissumma saa olla max. 10.000
€. Keräysaika oli 3 kuukautta. Keräys toteutettiin postiluukkujakeluna sekä Luoman/Lasilaakson/
Sundsberginraitin asukkaille, että alueen yrityksille. Lisäksi keräyksestä muistutettiin Luoma-Bobäckverkkosivuilla, että Luoman Facebookissa. Yhdistys avusti keräystä 2.000 €:lla ja loput saatiin alueen
pienkeräyksellä. Lokakuussa jätettiin valituslupahakemus sekä valitus Korkeimpaan hallintooikeuteen lisäksi pyydettiin varausmahdollisuutta täydentää valituslupahakemusta ja valitusta
sulfaattisaven vaikutuksesta vesiluontoon. GTK:n ja Valtioneuvoston yhteisjulkaisu; Happamien
sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin -oppaasta oli valmistumassa
vuodenvaihteessa. Jäätiin odottamaan täydennyksen lähettämistä sekä Korkeimman hallintooikeuden päätöstä vuodelle 2022.
Fortumin 2 x 400 000 voltin korkeajännitekaapelin linjaus
Linjausta käsiteltiin Yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 28.01.2021 Kolabackenin asemakaavan
laatimisasian yhteydessä. Ahlsten keskusteli asiasta Carl-Johan Kajantin kanssa, joka sai
kokouksessa yksimielisenä pöytäkirjamerkintänä seuraavan evästyksen jatkosuunnittelua varten:
”- 2x400 kV:n maakaapelilinja pitää sijoittaa turvaetäisyydet huomioiden sekä rakennuspaikkoihin ja
asuinkäytössä oleviin kiinteistöihin nähden. - maakaapelin mahdolliset haittavaikutukset ihmisille,
eläimille ja kiinteistöjen arvolle tulee selvittää ja tutkimusraportti liittää asemakaavaselvitykseen.”
Lisäksi Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti kokouksessaan 17.06.2021
yksimielisesti lisätä päätökseen Erkki Ahlstenin esittämän ponnen: ”Lautakunta toivoo, linjausta
tehtäessä että datakeskuksen 2 x 400 kV:n korkeajännitemaakaapelin linjaus Espoon
sähköasemalta Masalan datakeskukselle toteutetaan turvallisuusperiaatteen mukaisesti riittävän
etäällä omakotitalokiinteistöistä ja erityisesti Masalan Sundsbergintien ja Espoon rajan välisellä
matkalla sijoittumaan rautatien ja Kehä III:n väliin.”
Edellä mainitut YT-lautakunnan päätökset huomioiden kunnanhallitus päätti yksimielisesti
21.06.2021 evästää jatkosuunnittelua siten, että datakeskuksen 2 x 400 kV:n
korkeajännitemaakaapelin linjaus Espoon sähköasemalta Masalan datakeskukselle toteutetaan
turvallisuusperiaatteen mukaisesti riittävän etäällä omakotitalokiinteistöistä ja erityisesti Masalan
Sundsbergintien ja Espoon rajan välisellä matkalla sijoittumaan rautatien ja Kehä III:n väliin.
Fortum piti toukokuussa tiedotustilaisuuden hankkeesta sekä jo valitusta kaapelireitistä.
Maahankaivettavan kaapelin pituus tulisi olemaan 8 km, jolloin laki ei vaadi hankkeelle tehtävää
YVA-ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Kunta vaati Fortumilta useasti YVAa, koska kunnan
virkamiesten ammatillinen taito ei riittänyt ymmärtämään kaapelin aiheuttamaa terveys- ja
turvallisuusriskiä liittyen suurjännitekaapeleiden magneettikenttään. Fortumin ja heidän
konsulttiyrityksen TLT-Buildingin vakuuttelut hankkeen turvallisuudesta saivat kunnan virkamiehet
että ELY-keskuksen uskomaan, ja poistamaan YVA-vaateen. Luoman kyläyhdistys ja maanomistajat
yhdessä lähtivät lisäselvittämään hankkeeseen liittyviä terveys- ja turvallisuus riskejä ja lähestyivät
ELY-keskusta vaatien YVA-selvitystä. Kyläyhdistyksen aloitteesta ELY-keskus otti YVA-vaateen
tarveharkintaan. ELY-keskus pyysi kesä/heinäkuun aikana Fortumilta lisäselvityksiä hankkeesta, jotta
he voisivat tehdä päätöksen YVAsta. Lisäselvityksiä Fortumilta ei tullut vuoden 2021 aikana, vaan
ilmoittivat että tutkimuksia tehdään edelleen ja ne valmistunevat vuoden 2022 alussa.
Kyläyhdistyksen Hannu Valtanen on kirjoittanut lukemattomia dokumentteja liittyen maakaapelin
terveys- ja turvallisuusriskeihin, tutkimuksissa todettuihin magneettikenttien aiheuttamiin lasten
syöpäaltistumisiin, maailmalla toteutettuihin maahankaivettuihin suurjännitekaapeleihin sekä
faktantarkistustekstejä joilla on kumottu Fortumin teettämiä ympäristöselvityksiä niin
kaapelireittivaihtoehdoista kuin kaapelin asennuksiin liittyvistä ongelmista ja puuttuvasta
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riskikartoituksista. Edellämainittujen dokumenttien kanssa on lähestytty tai käyty tapaamassa
Fortumin edustajia, kunnan virkamiehiä, kunnan päättäjiä, kaapelinvalmistaja Prysmiania, ELYkeskusta, Valtioneuvostoa, Maanmittauslaitosta, Helsingin hallinto-oikeutta, Geoteknistä
tutkimuskeskusta GTK:tä sekä paikallismedioita. Kyläyhdistys vaati että hanke pitäisi tutkia kunnolla
etukäteen ennenkuin sille annetaan toimeenpanolupa. Hanke on ensimmäinen Suomessa
maahankaivettava 400 kV:n maakaapeli. Mikäli sille annetaan lupa ilman kirjallisia tutkimustietoja,
tutkimustuloksia, kaivuu/poraustyöhön liittyviä selvityksiä ja riskikartoitusta pelkona on että
tulevaisuudessa samanlaisia hankkeita tullaan tekemään samoin perustein. Fortum puski hanketta
kiireellä eteenpäin ja haki loppuvuodesta Maanmittauslaitokselta lunastuslupaa hankkeelle. Fortum
ja Maanmittauslaitos pitivät kuulemistilaisuuden maanomistajille marraskuussa ja vaativat
maanomistajilta lausumaa hankkeesta vuoden 2021 loppuun mennessä. Tietoja maakaapelista, sen
toteutuksesta, asennuksesta, turvallisuudesta eikä sijainnista saatu. Riskikartoitustakaan ei oltu
tehty. Kirjallisia dokumentteja tutkimuksista ja niihin liittyviä tutkimustuloksia ei Fortum ole antanut
kunnalle eikä maanomistajille. Jäätiin odottelemaan Fortumin lisälausumia.
Masalan osayleiskaava ja muu kaavoitus
Masalan osayleiskaava asetettiin julkisesti nähtäville 15.11 - 17.12.2021. Kuntalaisilla oli
mahdollisuus jättää muistutukset kaavasta 17.12.2021 mennessä. Luoman kyläyhdistys otti kantaa
kaavaan ja jätti muistutuksen; Luoman Kyläyhdistys edellyttää, että Masalan OYK-ehdotuksessa (1)
suunnittelualue rajataan uudestaan Luoman ja Masalan kylien välillä kunnioittaen historiallisia
kylärajoja (2) suunnittelualueen asukasmäärätavoitteita alennetaan merkittävästi (3)
suunnittelualueen kerrostalopainotteisuutta vähennetään pientaloalueita lisäämällä niin, että vain
Masalan ydinkeskustassa (C-alue) kerrostalot mahdollistuvat (4) Kolabackeniin Espoosta kulkeva
maakaapelireitti osoitetaan radan ja KehäIII:n väliselle alueelle. Jäätiin odottelemaan päätöstä.
Luomankuja ja sen tasoristeyksen sulkeminen
Päätös Kyläyhdistyksen valitukseen Helsingin hallinto-oikeuteen Luoman tasoristeyksestä ja sen
sulkemisesta oli kielteinen, valitus hylättiin. Kyläyhdistys päätti jatkaa asian käsittelyä ja Erkki
Ahlsten yhdessä Mikko Salmelan kanssa tulevat laatimaan valituslupahakemuksen- ja valituksen
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tammikuun 2022 loppuun mennessä.
Luomanpuron kunnostus
Luomanpuron kunnostus oli edennyt seuraavaan vaiheeseen; junaradan alittavan siltarummun
korkeuseron ja syntyneen pohjakuopan tasaaminen puron pinnan kanssa niin että mahdollistetaan
lohikannan nousu ylös puroa. Marko Vähäkuopus hankki, kuljetti ja siirsi tarvittavat lähes 100
kuutiometriä luonnonkiviä ongelmapaikalle. Kyläyhdistys toteutti 21.8.2021 koko päivän talkoot,
jonka aikana 19 talkoolaista ahersi yhteensä 95 tuntia täyttäen kuopan ja latoen kivet kalalle
nousukelpoiseksi uomaksi n. 20 metrin matkalta. Samalla myös kaadettiin puron päälle katkenneet
puut, nostettiin rungot pellonreunaan ja siivottiin purosta ylimääräiset risuesteet pois.
Kvarnvikenin vene- ja uimaranta
Venerannan toimintaa jatkettiin kuten aiemminkin vuokraamalla kaikki käytössä olevat venepaikat
(34 kpl) kirkkonummelaisille (ensisijaisesti) ja talvisäilytyspaikkoja (n. 10 kpl) kysynnän mukaan.
Uimarannan pukukopit ja wc kunnostettiin talkootyönä 22.7.-21 ja 26.7.-21..
Erkki Ahlstenin johdolla puhdistettiin pinnat, maalattiin pukukoppien ja wc:n ulko- ja sisäseinät,
ikkunoiden- ja ovien karmit, rapputasanteet kaiteineen sekä kattovuorilaudat. Samalla siivottiin uimaja venerannan ympäristö risuista ja muista roskista. Talkoopäivinä työhön osallistui 29 henkilöä ja
työtunteja kertyi yhteensä 240 tuntia.
Luomanlahden ranta ja yhteislaituri
Luomanlahdenrannan yhteisalueen omistajatiedot (110 kiinteistöä) tilattiin loppuvuodesta
Maanmittauslaitokselta ja päätettiin lähestyä omistajia kirjeellä vuoden 2022 keväällä, pyytämällä
lupaa saada siivota ranta lahonneista veneistä, risuista, kaisloista ja kunnostaa vanha
veteenpainunut laituri.
Rahankeräyslupa
Loppuvuodesta haettiin kolmen kuukauden mittaista pienkeräyslupaa Poliisilta varikkovalitusta
varten. Sekä koko vuoden mahdollistavaa rahankeräyslupaa Poliisihallitukselta;
Luomanlahdenrannan ja laiturin kunnostustöihin, Luomanpuron kalatien kunnostustyön jatkotoimiin,
urheilukentälle urheiluvälineiden hankintaan sekä hiihtolatujen ylläpidon aiheuttamiin kustannuksiin.
Vuoden luomalainen 2021
Vuoden luomalaiseksi valittiin Hannu Valtanen. Hän toimi aktiivisesti ja pyyteettömästi luomalaisten
sanansaattajana sekä kuntaan että moniin viranomaisiin päin. Kirjoittaen lukuisia asiakirjoja,
selvityksiä, lisäselvityksiä ja useita valituksia liittyen varikkoalueeseen, maakaapeliin sekä Masalan
osayleiskaavaan. Hannun kunnianhimoinen tavoite on säilyttää Luoma asukkailleen viihtyisänä
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asuinpaikkana. Sovittiin, että kiertopalkinto kaiverruksineen luovutetaan Hannulle heti alkuvuonna
2022 kun koronarajoitukset sallivat kokoontumisen.
Kyläapuhanke
Kyläapuhanke on alkanut 16.5.2016 ja jatkui tilikauden aikana jo kuudetta vuotta.
Kyläavustaja Leif Erikssonin työ päättyi 3.6.221, ja hänen seuraajakseen saatiin 18.6. lähtien
palkattua uudeksi kyläavustajaksi Pekka Airaksinen. Kyläavun antamista haittasivat uuden
kyläavustajan valitettavat n. 2 kuukauden sairauslomat, mikä tietysti vaikutti myös kyläaputoiminnan
tulokseen.
Muutoin kyläaputoiminta jatkui edellisvuosien tavoin; Kyläaputoiminnan vetäjänä Erkki Ahlsten
hankki ja neuvotteli työtilaukset, teki työlaput, toimi kyläavustajan työnjohtajana ja hoiti laskutuksen.
Palkkatukiasiat, palkan- sekä muiden kyläapukulujen maksun hoiti Osuuskunta Otavoiman Kaija
Laaksonen.
Kyläavustajan työtehtävät rajautuivat tämän vuoden aikana lähinnä nurmikon leikkuuseen ja muuhun
pihan hoitoon sekä polttopuu- ja vesomistyöhön.
Energiaprojekti
Toukokuussa 2021 yhteishankintatoimikunnan vetäjä Erkki Ahlsten toteutti
yhteishankintakilpailutuksen, jotta ison liittyjämäärän perusteella saataisiin mahdollisimman edulliset
energiatarjoukset Luoman kiinteistöjen omistajille.
Tarjouksia saatiin 10 sähköenergiayhtiöltä.
Määräaikaistarjouksista edullisimmaksi osoittautui Lumme Energia Oy 24kk -sopimuksella, jossa
perusmaksu on 0,00 €/kk, energiahinta 4,95 snt/kWh, alv 24% sisältyy hintaan, sopimusaika on 24
kuukautta kiinteähintaisena ja sopimus kerryttää S-Bonuksia.
Pörssisähkön osalta kilpailun voitti Nordic Green Energy toistaiseksi voimassa olevalla, vesivoimalla
tuotetulla sähkötarjouksellaan, jossa perusmaksu on 3,80 €/kk, sähköenergian hinta on Suomen
alueen tunti-spot hinta + NGE:n perimä marginaali 0,16 snt/kWh, hinnat sisältävät sähköveron ja
ALV:n. Lisäksi mahdollisuus hintaturvaan 2,99 eurolla kuukaudessa, joka takaa hintakaton 8,24 snt/
kWh.
Edullisesta energiahinnasta kiinnostuneiksi ilmaantui noin 30 luomalaista. Kuinka moni heistä teki
sopimuksen jomman kumman tarjoajan kanssa ei ole tiedossa, koska jokainen halukas teki
sopimuksen itsenäisesti saamaansa alennuskoodia käyttäen.
Onneksi tämä kilpailutus tehtiin, sillä nyt tätä luettaessa sähköenergian hinnat ovat pilvissä.
Huvitoimikunta
Kesäkuussa järjestettiin talkoovoimina Luoman Ljusdalassa Leijatapahtuma, joka oli kaikille avoin
perhetapahtuma. Monipuolista ohjelmatarjontaa oli lapsille, he saivat rakentaa oman leijan,
suunnitella ja toteuttaa oman savityön, kirjoittaa postikortteja ja nauttia tuttujen kavereiden kanssa
ohjelmasta. Kahvista ja leivonnaismyynnistä vastasivat Bobäcks Martor, heillä oli myös myynnissä
omaneulomia käsitöitä.
Luomalaisten perinteiset ja jo valmiiksi suunnitellut Riihijuhlat, jotka olisivat juhlistaneet yhdistyksen
20-vuotisjuhlaa jouduttiin toistamiseen perumaan koronaepidemian vuoksi.
Kulttuuritoimikunta
Uusi laki kuntien kulttuuritoiminnasta sai myös Kirkkonummen kunnan tekemään oman
kulttuuristrategiansa. Se valmistui joulukuussa 2020 ja se kehotti Kirkkonummen eri kyliä miettimään
ja järjestämään omia tapahtumia paikkakuntakohtaisesti. Strategiassa kehotetiin nostamaan esiin
arvostus paikallishistoriaan, sen kulttuuriperinnön ylläpitämiseen ja paikallisen identiteetin
tukemiseen.
Luoma&Kulttuuri -ryhmä aloitti toimintansa vuoden 2021 alussa peilaten suunnitelmia kunnan
kulttuuristrategiaan. Startattiin yhteistyö Hvitträsk-museon ja Majvikin sekä Bobäcks Skolanin
kanssa, tavoitteena vahvistaa ja nostaa esiin Luoman kylän kulttuurihistoria ja -tarjonta. Sekä tehdä
tunnetuksi kylän omia kulttuurin ja taiteen taitajia. Suunnittelutyön valmistuttua pyydettiin
Kirkkonummen kunnan kulttuuri- ja kuntakehityspuolen henkilöt mukaan jalkautusten ideointiin ja
loppuunsaattamisiin. Tavattiin Helsinki Marketingin kanssa ja startattiin markkinointiyhteistyö
tavoitteena tarjota Helsinkiin tuleville niin koti- kuin ulkolaisille vierailijoille päiväretkeä luontoon,
kulttuurimaisemaan. Helsinki tulee markkinoimaan Luomaa/Hvitträsk-museota/Majvikia omien
kanaviensa kautta kansainvälisille matkailun järjestäjille sekä median edustajille. Vuonna 2023 Eliel
Saarisen syntymästä tulee 150-vuotta.
Koronavuoden takia suunnitellut tapahtumat jouduttiin suurelta osin siirtämään vuodelle 2022,
lukuunottamatta Alma Jantusen kanssa taiteilijatapahtumaa Hvitträsk-museossa sekä museon
puutarhassa järjestettyjä jooga-tunteja.
Hvitträsk-stipendi
Perinteisten Bobäcks Skolanin ja Masalan koulun valitsemalle oppillaalle myönnettävä Hvitträskstipendin, suuruudeltaan 50 €, jaettiin Bobäcks Skolan ja Masalan koulun 5 ja 6 luokan oppilaille
hyvästä menestyksestä taideaineissa (kuvaamataito ja musiikki). Valintaa tehtäessä koulun

Luoman Kyläyhdistys - Kirkkonummi ry / Bobäcks Byaförening - Kyrkslätt rf
opettajakunta kiinnitti huomiota siihen, miten oppilas on osannut hyödyntää töissään Hvitträskvierailujen aiheita. Vuonna 2021 stipendit jaettiin 10. kerran.
Luomalainen-lehti ja tiedotus
Marraskuussa julkaistiin ensimmäinen Luomalainen-lehti, sen tarkoitus on toimia tiedotuslehtenä
kyläläisille ja kertoa lähialueen ajankohtaisista asioista. Lehti ilmestynee 3-4 kertaa vuodessa ja se
tullaan toteuttamaan paperi- ja sähköisenä versiona kaksikielisesti. Luomalaisessa halutaan myös
nostaa esiin oman kylän yrityksiä tekijöineen. Kylän ulkopuolisille yrityksille tarjotaan mainospaikkoja
painokustannusten kattamiseksi. Lehti korvaa aiempien 20 vuoden ajan postilaatikoihin jaetut
vaatimattomammat postilaatikkojakelut.
Toimintavuoden taloudellinen tulos
Valtaosa ylijäämästä on venerantatoiminnan tulosta, jäsenmaksujen kautta saatiin myös hyvä tuki
yhdistyksen talouteen. Aiemmin tuloksen kannalta merkittävä kyläaputoiminta ei sairauslomien
vuoksi noussut aiempien vuosien tasolle.
Kyläyhdistyksen tuloslaskelma vuodelta 2021 osoittaa 4.099,24 euron alijäämää ja taseen
loppusumma 42.016,59 euroa.
Syynä syntyneeseen negatiiviseen tulokseen on LKY:n varikkovastustukseen ja muuhun
edunvalvontaan käyttämä merkittävä panos.
Varikkovastustuksen kulut olivat 8.300 € pienkeräyksellä saadut tulot olivat 7.575 €.
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