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TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2022 - 31.12.2022

YHTEENVETO
Yhdistys toimii luomalaisten yhteisen edun ja viihtyvyyden hyväksi. Tältä pohjalta toiminta
suuntautuu mm. kehittämishankkeisiin, edunvalvontatehtäviin, huvi-, kulttuuri- ja
toimintatapahtumiin, kyläaputoimintaan, yhteishankintojen toteuttamiseen, venerannan
palveluihin
Näin huolehditaan yli 20 vuoden perinteiden ja kyläläisten toiveiden mukaisesti siitä, että
kylän henki ja yhteistyö säilyvät korkealla tasolla. Kaiken toiminnan perustana on laaja
jäsenkunta, se lisää yhdistyksen uskottavuutta ja kohentaa taloutta.
Kyläyhdistys toimii yhteistyössä kylässä toimivien muiden organisaatioiden ja mm. koulujen
kanssa toteuttaakseen kyläläisten kannalta toimivimman lopputuloksen.

TOIMINNAN PAINOPISTEET
Hallituksen toiminta
Kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan 7-14 jäsentä. Vuoden 2021
hallitukseen valittiin 14 jäsentä. Hallitus pyrkii kokoontumaan kuukausittain 12 kertaa
vuodessa. Hallituksen tukena on toimikuntia, jotka hoitavat hankkeita ja valmistelevat eri
toimintoja ja kehitysprojekteja.
Kyläyhdistyksen toiminnalle haetaan kunnalta; Kunnanhallituksen järjestöavustusta,
vuokriin ja toiminnan vaativiin materiaaleihin. Talkooavustusta. Kulttuuriavustusta
Ympäristönsuojeluavustusta.
Seuraavat toimikunnat jatkavat vuonna 2022:
• Edunvalvontatoimikunta (mm. liikenne- ja varikkoasiat)
• Huvitoimikunta
• Jäsentoimikunta
• Kulttuuritoimikunta
• Kyläaputoimikunta
• Tiedotustoimikunta
• Venerantatoimikunta
• Ympäristö- ja luomanpurotoimikunta
• Yhteishankintatoimikunta
Kyläläisten edunvalvonta
Edunvalvontatoimikunta seuraa viranomaisten, erityisesti Kirkkonummen kunnan
päätöksentekoa ja informoi kyläläisiä hankkeista, joilla on erityistä merkitystä Luoman
asukkaille. Tarvittaessa yhdistyksen hallitus laatii päätöksentekijöille parannusesityksiä ja
vastineita sekä tiedottaa niistä kotisivuillaan sekä tarvittaessa julkaisemalla artikkeleita
paikallisissa lehdissä.

Maakuntakaavassa Luomaan osoitetun raskaan junavarikon vastustaminen ja
kaavoitus
Yhdistys toimii aktiivisesti Uusimaa2050 -maakuntakaavaan merkityn raskaan
raideliikennevarikkomerkinnän poistamiseksi Espoonlahden pohjukasta. Vuonna 2021
tehtiin valituslupapyyntö ja valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valituslupa saatiin ja
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päätöstä odotellaan. Varaudutaan jatkotoimiin mikäli varikkomerkintä jää Uusimaa-2050
kaavaan.
Helsingin hallinto-oikeus ei hyväksynyt yhdistyksen vaatimusta säilyttää Luomankujan
liikennöitävyys ennallaan. Yhdistys hakee valituslupaa ja tekee valituksen Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen tammikuussa, päätöstä jäädään odottelemaan. Seurataan ja
vauhditetaan Luoman osakaavoituksen etenemistä.
Masalan osayleiskaavaan jätettiin loppuvuonna 2021 muistutus, jossa keskeisimmät asiat
olivat: (1) Luoman osayleiskaavan OAS:ssa vahvistettu Luoman suunnittelualue pitää
säilyttää sellaisenaan eikä lohkoa alueita Masalan osayleiskaavaan ja (2) Fortumin
suurjännitekaapelin linjaus siirrettävä junaradan ja Kehä III: väliin. Odotetaan Masalan
osayleiskaavan etenemistä ja jatketaan tarvittaessa asiaan vaikuttamista.
Pyritään vaikuttamaan Luoman osayleiskaavan valmistelun käynnistymistä.
Fortum on linjannut suurjännitekaapelin, 2x400 kV:n kulkemaan Luoman kylässä junaradan
ja Masalantien väliin ihmisten pihoille ja puutarhoihin. Pyydettiin ELY-keskusta vaatimaan
YVA-yselvitys asiasta. ELY-keskus ja kyläyhdistys odottavat Fortumin lisäselvityksiä
hankkeesta. Yhdistys ottaa niihin kantaa ja jatkaa tarvittavia toimenpiteitä. Tavoitteena on
siirtää kaapelilinjaus terveys- ja turvallisuusperiaatteen mukaan turvallisen etäisyyden
päähän asutuksesta.
Seurataan myös muita kylän alueelle kohdistuvia suunnitelmia: Kehä III kehittämishanketta
4-kaistaiseksi, kunnan kevyen liikenteen väylien kehittämistä sekä joukkoliikennettä
koskevia ratkaisuja mm. länsimetron liityntäliikenteeseen liittyviä ongelmia.
Luomanpuron kunnostus
Vuonna 2018 käynnistynyt hanke Luomanpuron kunnostamiseksi meritaimenen nousua
varten jatkuu kuluvana vuonna. Kuluvana vuonna on tarkoitus korjata ja uudistaa
Harjulantien alittava siltarumpu sekä perata ja siivota Luomanpuroa Vitträsk-järvelle
saakka. Kunnalta haetaan ympäristönsuojeluavustusta Luomanpuron jatkotoimenpiteille.
Kyläaputoiminta
Jatketaan kyläaputoimintaa tarjoamalla lähinnä kyläyhdistyksen jäsenille edullisia
kyläavustajan palveluja hintaan 10 € / H. Uuden kyläavustajan etsintä aloitetaan huhtikuun
alussa 2022, koska aiemmat vuodet ovat osoittaneet, että sopivien, riittävään palkkatukeen
oikeutettujen avustajaehdokkaiden löytäminen on työvoimaviranomaisille hidas ja vaikea
projekti, joka on eri vuosina tuottanut LKY:lle vain 2-4 ehdokasta haastateltavaksi ja
valittavaksi. Nykyisen avustajan työsuhde päättyy 21.6.2022.
Kyläaputoiminnan vetäjä perehdyttää uuden avustajan ja hoitaa edelleen palvelujen
markkinoinnin, tilausten vastaanoton, työaikakirjanpidon, kyläavustajan työn johtamisen
sekä tehtyjen töiden laskutuksen. Palkan, työnantajakulujen, vakuutusten ja muiden
kyläavun kulujen maksut hoidetaan Osuuskunta Otavoimalle annetun toimeksiannon
kautta.
Kyläavustajan työtehtävät painottuvat sen mukaan, millaista osaamista kulloisellakin
avustajalla on.
Tehtäviin voivat kuulua mm. Seuraavanlaiset työt:
• Nurmikon leikkaus, pihan ja pihateiden haravointi ja lumityöt
• Kasvimaiden ja kukka-alueiden kääntö, lannoitus, istutus ja rikkaruohojen poisto
• Polttopuiden kaato, kuljetus, pätkiminen, halkominen ja tulisijojen luo kantaminen
• Tonteilla olevan vesakon, risujen ja oksien poisto, niiden keräys ja pois vienti
• Pienten remontti- ja korjaustöiden teko, kuten purku-, maalaus-, pihalaatta-, aidan
korjaukset/teko yms.
• Huone- ja varastosiivous sekä ikkunoiden pesu
• Ostosten nouto, tavaroiden roudaus, romun, risujen yms vienti Sorttiasemalle
• Keittiön apuaskareet mukaan lukien esim veitsien teroitus
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• Ruohonleikkurin ja auton öljynvaihto yms pienet huoltotoimet, esim auton renkaiden
vaihto
• Vanhusten, sairaana olevien tai lasten seurana oleminen ja auttaminen
Kyläavustajatyön tiedustelut ja palvelutilaukset hoidetaan sähköpostitse osoitteessa:
apua@luoma-boback.fi
Kvarnvikenin veneranta ja uimaranta
Veneranta jatkaa toimintaansa kuten aiemminkin ja vuokraa kaikkia käytössä olevia
venepaikkoja (34 kpl) ja talvisäilytyspaikkoja (n. 10 kpl) kysynnän mukaan ensisijaisesti
kirkkonummelaisille.
Jäiden lähdettyä siirretään siirtyneitä poijuja paikoillen toukokuun aikana. Pidetään
perinteiset vene- ja uimaranta-alueiden siivoustalkoot. Pyritään toteuttamaan venepaikan
vuokranneiden toiveita mahdollisuuksien mukaan.
Vuonna 2022 uusitaan kunnan kanssa vuokrasopimus. Pidetään yllä ja kehitetään
venerannan toimintaa mahdollisuuksien mukaan.
Luoman kulttuuriprojekti
Viimevuonna 2021 aloittanut Luoma&Kulttuuri -työryhmä on vuodeksi 2022 suunnitellut
taideiltoja Hvitträsk-museossa. (1) 16.6. luomalainen Ann Jonasson / Arabian taideosaston
Marianne Huotari: aiheena Loja Saarisen seinävaate ja keramiikasta tehdyt ryijyt. (2) 15.7.
Museon restauroinnista vastaava arkkitehti: aiheena Hvitträsk-museon restaurointityöt. (3)
11.8. Arabian taideosaston taiteilijat Heikki Orvola / Pekka Paikkari: aiheena taiteilijan polku
tähän päivään. (lasi/keramiikka/tekstiili) (4) 17.9. Vaatesuunnittelija Mert Otsamo: aiheena
asujen arkkitehtuuri. Tilaisuuksiin mahtuu 50 henkilöä. Tilaisuuksien tervetuliaissanat
saadaan Museolta. Yhdistys huolehtii tilaisuuksien alustuksista aiheina ¨Luoma ja taiteilijat¨
Tapahtumat toteutuvat talkoovoimin.
Toimittaja/kirjailija Jutta Ylä-Mononen on paraikaa tekemässä artikkelia Luomasta,
Saarisista sekä Hvitträsk-museosta ASUN-lehden kansainväliseen numeroon. Lisäksi hän
laatii Ann Jonassonin seinävaatekopiosta artikkelin Antiikki&Design -lehteen.
Vuonna 2022 käynnistyy yhteistyö Bobäks Skolanin kanssa. Aiheeksi rehtorin kanssa on
sovittu ¨Tutustuminen lähiympäristöön¨. Vuoden tapahtumia ovat:
• Back to School -tapahtuma. (koulun ideoima)
• Viljelylaatikot, multa ja siemenet/taimet oppilaille koulun läheisyyteen. (K-Rauta mukana,
laitetaan haku Kekkilän Kasvatetaan iloa -kampanjaan)
• Tutustumiskäynnit luomalaisiin yrityksiin, mahdollisesti muihinkin valittuihin yrityksiin.
• Luokkakohtaiset vierailut Hvitträsk-museoon ja Majvikiin, sekä retket museoiden
puutarhaan.
• Inspirointi-ilta koulussa; luomalaisille, oppilaiden vanhemmille, opettajille. Aiheena Loja
Saarisen seinävaate ja siitä Ann Jonassonin tekemä kopio. Ann Jonasson kutsuttuna
esiintyjänä.
Käynnistetään yhteistyö Helsingin kaupungin, Helsinki Marketingin kanssa. Toteutetaan
englannin/ruotsin/suomenkielinen esite, jossa tarjotaan ¨Tutustu Luomaan¨ -päiväretkeä
kansainvälisille sekä kotimaisille vierailijoille ja median edustajille. Esitteessä nostetaan
esiin alueen kulttuuri- ja luontotarjonta; Luoman kylä, Hvitträsk-museo, Majvik,
Venematkamahdollisuus Helsinki - Espoo - Luoma, lähiympäristön luonto ja sen
mahdollisuudet. Tavoite saada kansainväliset yritysvieraat, turistimatkailijat ja median
edustajat kiinnostumaan Luomasta, kun vuonna 2023 Eliel Saarisen syntymästä tulee 150vuotta.
Hankkeille haetaan kunnalta kulttuuriavustusta sekä muilta säätiöiltä mahdollisuuksien
mukaan. (Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlund´s minne, Suomen
kulttuurikeskus etc)
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Kylän tapahtumat ja juhlat
Vuodelle 2021 suunniteltu kylän 20-vuotisjuhlatapahtuma perinteisten Riihijuhlien
yhteydessä jouduttiin siirtämään koronan vuoksi. Tapahtuma toteutettaneen loppukesästä
2022.
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään huhti-toukokuussa. Kyläyhdistykselle
hankittujen telttojen (2 kpl 3x3 m.), pöytien sekä penkkien vuokrausta jatketaan ja käyttöä
hyödynnetään kaikissa kylän tapahtumissa. Kyläläiset voivat vuokrata telttoja omiin
tarpeisiinsa esim. perhejuhliin.
Lisäksi Huvitoimikunta suunnittelee ja järjestää muita tapahtumia ja jo perinteeksi
muodostunutta ohjelmaa; Laskiaisrieha (Bobäcks Skolanin kanssa), Olymbialaiset¨, Joulun
soihtukulkue, Heijastin puu (yhteistyö; Liikenneturva, Alepa, Fennia, Valio)
Viimevuosien tapaan tehdään yhteistyötä muiden kylän eri yhdistysten kanssa tapahtumien
järjestämisessä, jotta kyläläisten osallistuminen saadaan mahdollisimman laajapohjaiseksi
ja järjestämistyö jakautumaan usealle eri toimijalle.
Rahankeräys ja talkooavustus
Rahankeräyslupa Poliisihallitukselta on saatu kuluvaksi vuodeksi. Yhdistyksellä on
mahdollisuus toteuttaa rahankeräystä Luomanlahdenrannan ja laiturin kunnostustöihin,
Luomanpuron kalatien kunnostustyön jatkotoimiin, urheilukentän ja sen ympäristön
ylläpitoon, sekä latujen ylläpidon aiheuttamiin kustannuksiin.
• Luoman hiihtolatu, joka toteutetaan aktiivisten kyläläisten kanssa. Kyläyhdistys pohjaa ja
ylläpitää noin 5-8 km mittaista, kylän alueella olevaa hiihtolatua.
• Luomanlahden yhteisomisteisen rantatontin kunnostustyössä lähestytään rantatontin
omistajia ja pyydetään lupa kunnostukseen.
• Kirkkonummella asuvien ukrainalaisten perheiden avustamiseen panostetaan tarpeen
mukaisin tuotelahjoituksin.
• Kunnalta on haettu talkooavustusta.
Yhteishankinnat
Vuoden 2022 aikana toimikunta keskittyy ilmastonmuutosta hillitsevien
energiansaantiratkaisujen toteuttamiseen Luomassa. Tässä tarkoituksessa kartoitetaan
mitkä kiinteistönomistajat ovat kiinnostuneet yhteishankinnan avulla selvittämään
kiinteistönsä lämmitystavan uusimisen / täydentämisen maalämmön, ilmavesilämpöpumpun, pelkän ilmalämpöpumpun tai aurinkosähköjärjestelmän avulla.
Jos kiinnostuneita ilmenee tarpeeksi, niin perustetaan 3-4 henkilön vapaaehtoinen
hankintaryhmä valmistelemaan ja ohjaamaan projektia.
Alustavasti hanke voisi olla seuraavanlainen:
Maalämmön osalta:
•
palkataan asiantuntija, joka tutustuu kohteisiin ja antaa suositusraportin kuhunkin
kiinteistöön optimaalisesta toteutuksesta, kuten: kiinteistön energiatarve, kallion
esiintymäsyvyys, tarvittavan lämpöporakaivon syvyys ja sijoittaminen tontille,
mitoitukseen perustuvan laitteiston teho- ja oheislaitetarve, laitteiston
sijoittamismahdollisuus rakennuksen tiloissa, rakennuksen lämminvesiputkiston
sekä lämpöakun kunto ja soveltuvuus yms, sekä mahdollisesti saatavissa olevan
energia-avustuksen saantimahdollisuuden kertomisen + hakemusrungon konsepti.
Ilma-vesilämpöpumpun osalta:
•
soveltuvuus rakennukseen, paras sijoituspaikka, optimaalinen laiteteho yms
Aurinkosähköjärjestelmänosalta:
•
tarvittavan tai halutun energiamäärän tuottamiseen tarvittavat aurinkokennot
•
Kennojen soveltuvin sijoittaminen katolle / tontille
•
Jäjestelmän vaatimat muut muut laitteet, kuten invertteri, akusto, lataussäädin yms
Sitten kun mukaan lähtevien tiedot ovat käytettävissä, niin lähetetään kunkin kiinteistön
hankintatiedot sisältävä tarjouspyyntö urakoitsijoille, laitetoimittajille / asennusliikkeille sillä
vaatimuksella, että tarjous on eritelty kiinteistö-, poraus-, laitteisto- ja asennuskohtaisesti.
Sitten kukin mukana olija voi ohjattuna tehdä energia-avustushakemuksen
Kun päätökset on saatu, niin kukin mukana ollut tekee lopullisen, sitovan päätöksen
yhteishankintaan osallistumisesta.
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Sen jälkeen suoritetaan mukana olevien tiedoin lopullinen tarjouspyyntö alustavista
tarjouksista karsituille kahdelle - kolmelle toimittajalle.
Lisäksi toteutetaan kyläläisten tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan muita, yhdistyksen
hallituksen hyväksymiä pieniä yhteishankintakampanjoita.
Vuoden luomalainen
Toimintavuoden lopussa nimetään ¨vuoden luomalainen¨ kylän tavoitteiden eteen erityisen
merkittävästi vaikuttaneiden henkilöiden joukosta. Hänen nimensä kaiverretaan
kiertopokaaliin ja se luovutetaan hänelle yhden vuoden ajaksi.
Luomalainen-lehti
Viimevuonna aloittanutta Luomalainen-lehden julkaisua jatketaan. Se ilmestyy 3-4 kertaa
vuodessa, kun painavaa ja mielenkiintoista asiaa kylän tiimoilta kertyy riittävästi. Lehti
toteutetaan suomen- ja ruotsinkielisenä sähköisenä versiona ja mahdollisuuksien mukaan
paperisena. Luomalaiseen tarjotaan mainospaikkoja painokustannusten kattamiseksi.
Liikuntasalivuorot Bobäcks Skolanissa
Kyläyhdistys on varannut koulun liikuntasalin sekä suihkutilat tiistaisin joogalle 19.00 20.00, vetäjänä Maj-Britt Perander sekä kevät lauantaisin salibandylle 15.30 - 17.00,
vetäjänä Marko Vähäkuopus. Koulun sisätilojen remontin takia liikuntasalin vuokraus
peruttu heinä - syyskuun ajan.
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