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LUOMAN KYLÄYHDISTYS, HALLITUS 
KOKOUKSEN 5/22 PÖYTÄKIRJA 

Aika:  Tiistai 3.5.2022 klo 19.35-21:45 
Paikka: Luoman VPK ja etäyhteys 
Osallistujat: Ahlsten Erkki, Brandt Joanna, Ehrnrooth Georg, Haapanen Janina, Haavisto 

Ilkka, Pudas Annina, Saari Tuula, Timonen Jaakko, Toikka Anna-Mari, 
Valtanen Hannu, Vähäkuopus Marko 

1. Kokouksen avaus 
Saari avasi kokouksen klo 19:35. 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 3/2022 ja 4/2022 pöytäkirjat. 

5. Vuosikokousasiakirjojen hyväksyntä 
Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 sekä 
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 vuosikokouksen käsiteltäviksi. 

6. Vuosikokouksen järjestelyt 
Kyläyhdistyksen vuosikokous pidetään 10.5. klo 18 alkaen Ljusdalassa. 
Kokouskutsu on esitetty Kirkkonummen sanomissa 28.4. sekä yhdistyksen 
kotisivuilla ja kylän Facebookissa. 

Ennen sääntömääräistä kokousta ohjelmassa on kaksi alustusta, joista toisen 
pitäjä tulee energia-alan yrityksestä (Scanoffice). Päätettiin pyytää toiseksi 
alustajaksi myös Simon Sturea Kirkkonumman kunnan kaavoitusosastosta. 
Valtanen esittää kutsun. 

Kahvituksessa avustavat Bobäcks skolanin 5-luokkalaiset, jotka keräävät rahaa 
leirikoulua varten. Haapanen valmistautuu esittämään tilinpäätöksen. Selvitetään 
mahdollisuus saada Kaija Laaksonen vastaamaan mahdollisiin kirjapitoa koskeviin 
kysymyksiin etänä. 

7. Varikkovalitus 
Korkein hallinto-oikeus on tarjonnut kyläyhdistykselle mahdollisuuden vastata 
maakuntahallituksen lausumaan 24.5.2022 mennessä. Todettiin, ettei 
maakuntahallituksen lausuma sisällä uutta argumentaatiota, joka ei olisi tullut esille 
jo hallinto-oikeudessa ja mahdollisuus vastata siihen kannattaa hyödyntää. 
Päätettiin jättää vastalausuma ja valtuutettiin lakimies Sakari Niemelä laatimaan ja 
jättämään se. 
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Niemelältä odotetaan vielä kustannusarviota ja kantaa siihen, riittääkö pelkkä 
kyläyhdistyksen vastaus, vai onko tarkoituksenmukaista, että myös maanomistajat 
jättävät omat vastalausumansa. Niemelä pyytää hallitukselta myös kommentteja ja 
havaintoja, jotka auttaisivat lausuman laatimisessa. Päätettiin, että ne jätetään 
Saarelle viimeistään sunnuntaihin 8.5 mennessä, joka toimittaa ne edelleen 
Niemelälle. 

5. Fortumin maakaapeli Microsoftin datakeskukseen 
Saari Kertoi, että Fortumin lisäselvityksiä odotellaan edelleen. Kun selvitykset 
saadaan, ne toimitetaan Sakari Niemelälle maanomistajien ELY-keskukselle 
jätettävän lausunnon laatimista varten. Hankkeen etenemisestä tiedetään, että 
Fortum on valmistautunut jättämään toimeenpanolupahakemuksen 
Valtioneuvostolle mahdollisimman nopeasti. 

Liikennevirasto ja Säteilyturvakeskus eivät ole tietoisia täsmällisemmistä 
suunnitelmista. Kunnalla ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten Fortumin kaapelit ja 
kunnan vesi- ja jätevesijohdot sijoitetaan kaavaillulle kahdeksan metrin levyiselle 
alueelle. 

6. Riihijuhlat Fasan ladossa ja kyläyhdistyksen 20-vuotisjuhla 
Tapahtuman suunnittelu on työn alla, juhlien ajankohta on lauantai 13.8.2022 
(koulut alkavat to 11.8.). Pudas ja huvitoimikunta valmistelevat. 

7. Kyläyhdistyksen rahastosijoituksen uudelleenjärjestely 
Kyläyhdistyksen sijoitusvarat on sijoitettu Aktian Likvida-rahastoon, joka on 
säilyttänyt nimellispääoman, mutta jonka reaalituotto on ollut pitkään negatiivinen. 
Keskustelussa todettiin, että vaihtoehtoisia sijoitusmuotoja on harkittava huolella, 
koska kyläyhdistys ei voi ottaa riskiä sijoituksissaan. Päätettiin jättää 
kyläyhdistyksen sijoitusten uudelleenjärjestely pöydälle.  

8. Kunnan avustukset 
Kyläyhdistykselle ei myönnetty kunnan kulttuuriavustusta. Ympäristöavustusta 
saatiin 5.000 € luomanpuron kunnostukseen. Talkooavustusta saatiin 2.150 €, ja se 
käytetään hiihtolatujen ylläpitoon, venesataman ja uimarannan kunnostukseen ja 
ylläpitoon, kukkaistutuksiin ja levähdyspenkin tekoon. 

Päätettiin pyytää Steffe Selroosilta hiihtolatujen ylläpitoon liittyen lasku, joka 
maksetaan talkooavustuksesta.  

9. Kirkkonummen kunnan alueellinen AVAK-toiminta 
Saari kertoi, että kunta on käynnistänyt alueellisen valmiustoiminnan, jonka 
tarkoituksena on tukea toimintaa häiriötilanteissa. Toimintaan tarvittaisiin kaksi 
henkilöä Luomasta, jotka pitäisi ilmoittaa koulutukseen 12.5. mennessä. Päätettiin 
esittää FBK:lle pyyntö henkilöiden nimeämisestä  

10.Luomalainen 
Todettiin, että seuraava numero ilmestyy kesäkuussa ja sen aiheita ovat riihijuhlat ja 
kyläyhdistyksen 20-vuotisjuhlat, energiaprojektin yhteishankinnat, jäsenmaksut, 
liikuntatunnit Bobäcks Skolanissa sekä rantatalkoot Luomanlahdella. Mahdollisista 
mainostajatahoista todettiin Heimo Välisen K-Supermarket Kivenlahdessa (juuri 
avattu), Masalan uusi lähiruokakauppa sekä yritysesittelyistä Kaisa Nummela ja 
Pilates Studio Rauhalantiellä.  
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11. Loja Saarinen seinävaate 
Saari on selvittänyt, ettei Loja Saarisen kutoma työ kuulu kunnalle, vaan Luoman 
kylälle ja koululle. Seinävaate ei tällä hetkellä ole kunnantalolla, vaan edelleen 
konservaattorilla. Todettiin, että seinävaatteelle pitäisi löytää paikka, jossa se olisi 
avoimesti nähtävillä. Yksi mahdollinen paikka olisi Hvitträskin ravintola, toinen 
kirjasto Fyyri. 

12.Yhteistyö Bobäck Skolan kanssa 
Saari kertoi, että koulun kanssa sovittuun ”Kasvatetaan iloa” 
-yhteistyöhankkeeseen liittyen K-Rauta Kirkkonummi on luvannut yrttilaatikoita ja 
tarvittavat mullat yritetään saada Kekkilältä. 

13.Bobäcks Skolanin tilavaraukset 
Todettiin, että yhdistyksellä on nyt kaksi liikuntavuoroa koulussa, sählyvuoro 
lauantaisin kello 15.00–17.30 (Vähäkuopus, avaimet Markolla) ja joogavuoro 
tiistaisin kello 19.00–20.00 (Maj-Britt Perander). Viimeiset vuorot ovat 25.5. 

14.Sähköpostimarkkinointi 
Jäsenille suunnatun sähköpostiviestittelyn helpottamiseksi Saari ja Brandt ovat 
selvittäneet membook.fi -palvelua, joka maksaa 15 €/kk. Toinen vaihtoehto olisi 
mailchimp.com. Päätettiin, että Brandt tutustuu näihin ja esittää, kannattaako 
yhdistyksen ottaa jompikumpi käyttöön. 

15.Tulevat artikkelit mediassa 
Saari ja kulttuuritoimikunta ovat olleet aktiivisesti yhteydessä tiedotusvälineisiin ja 
tulossa on juttuja, joiden aiheena ovat Luoma, Hvitträsk ja Eliel Saarinen (ASUN-
lehden englanninkielinen numero) sekä Loja Saarisen seinävaate ja Ann 
Jonassonin osakopio siitä (Antiikki & Design -lehti). 

16.Taloushallinnon palveluiden hinnat 
Todettiin, että Otavoimalta ostetun palvelun taso on ollut laadukasta, mutta hinta on 
ollut tilitapahtumien määrään verrattuna korkea. Veloitus rakentuu seuraavasti: 
laskujen maksu ja tiliotteen toimittaminen kuukausittain 30 € /kk (360 €/vuosi), 
palkanlaskenta ja palkkatukimaksatushakemus 27 € / kk (324 €/vuosi), kirjanpito 40 
€/kk (480 €/vuosi, Tilinpäätös 250 € /vuosi, kaikki hinnat alv 0 %. Arvio 
arvonlisäverollisesta vuosikustannuksesta ilman lisätöitä on 1.753,4 €.  

Keskustelussa todettiin, että olisi hyödyllistä, jos yhdistyksen hallituksessa olisi 
taloudenhoitaja, joka hoitaisi maksuliikennettä. Kyläavustajan palkanlaskenta ja 
tilinpäätöksen teko voitaisiin säilyttää Otavoimalla. Päätettiin pyytää Otavoimalta 
uusi tarjous, joka sisältäisi palkanlaskennan ja palkkatukimaksatushakemukset 
sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen. 

17.Kyläavustaja 
Alhsten kertoi, että kyläläisten arvostama Torolf Eskman on palaamassa 
kyläavustajaksi toukokuussa, mikäli palkkatukihakemus hyväksytään. 

18.Venepaikat ja kalastusluvat 
Sari kertoi, että venepaikoista vapautunut 2 paikkaa, ja jonosta seuraavat saivat 
paikat. Selroosilla on vielä meneillään muutaman poijun kunnostus. Kalastuslupien 
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myynti tehdään tavalliseen tapaan. Ravustus ei vielä ala, koska Vitträskin rapukanta 
on vasta toipumassa hiljattaisesta romahduksestaan. 

19.Muut asiat 
⎯ Bondestam esitteli ideaa meluaidoista Kehä III:n ympärille.  
⎯ Bondestam kertoi, että Museovirasto ei ole nähnyt tarpeelliseksi selvittää 

sille ehdotettujen uusien Luomassa sijaitsevien mahdollisten arkeologisten 
esiintymien luonnetta ja laatua.  

⎯ Stipendit (50 €) jaetaan tavalliseen tapaan Bobäcks skolanin ja Masalan 
koulun kevätjuhlissa.  

  
20.Luoman osayleiskaava 

Todettiin, että Kirkkonummen kunnan kaavoitusohjelma vuosille 2023–2027 
käsitellään kevään ja kesän aikana ja että kaavoituspalvelut esittää Luoman 
osayleiskaavan poistamista vuosien 23-27 kaavoitusohjelmasta. 

Päätettiin ottaa yhteyttä valtuustoryhmiin ja pyytää, että valtuustoryhmät ottaisivat 
kaavoitusohjelmasta poistamista vastustavan kannan ja välittäisivät sen yt-
lautakunnan valmisteluun. Ahlsten ottaa yhteyttä keskustan ryhmään, Valtanen 
kokoomuksen, SDP:n ja PRO Kirkkonummen, Ehrnrooth RKP:n ja Toikka Vihreiden 
ryhmään. 

22.Seuraava kokous 
Seuraava kokous on tiistaina 7.6. klo 19:30 VPK:lla. 

23.Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:45. 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

------------------------------------------------------           ----------------------------------------------- 
Tuula Saari      Ilkka Haavisto 
puheenjohtaja              sihteeri 


