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LUOMAN KYLÄYHDISTYS, HALLITUS 
KOKOUKSEN 4/22 PÖYTÄKIRJA 

Aika:   Tiistai 5.4.2022 klo 19:42-22:10 
Paikka:  VPK, Masalantie  
Osallistujat: Ahlsten Erkki, Bondestam Mårten, Brandt Joanna, Ehrnrooth Georg, 

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

1. Kokouksen avaus 
Saari avasi kokouksen klo 19:42. 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 
Siirrettiin edellisen kokouksen (3/2022, 8.3.2022) pöytäkirjan käsittely seuraavaan 
kokoukseen. 

5. Tilinpäätösken läpikäynti 
Kaija Laaksonen oli estynyt osallistumaan kokoukseen. Keskustelitiin 
tilinpäätöksestä. Päätettiin, että hallituksen jäsenillä on mahdollisuus kommentoida 
tilinpäätöstä kuluvan viikon perjantaihin: kommentit Haapaselle, joka toimittaa ne 
Laaksoselle. 

6. Yhdistyksen vuosikokous ja sen materiaalit 
Päätettiin vuosikokouksen ajankohdaksi 10.5.2022 klo 19.00 alkaen Ljusdalassa; pj 
varmistaa paikan. Keskusteltiin mahdollisesta alustuksesta ennen varsinaista 
kokousta. Päätettiin alustuksen aiheeksi ”energiainvestoinnit ja niiden saatava tuki”. 
Timonen lupasi tiedustella mahdollista alustajaa. Bobäcks Skolanilta pyydetään 
kokoukseen bufettia; pj hoitaa. 
Pj. esitteli yhdistyksen toimintakertomusta vuodelta 2021. Asiasta keskusteltiin ja 
päätettiin lisätä varikonvastustuksen tilanne myös euromääräisenä. Bondestam toi 
esille kyläalueen arkeologisia löytöjä. Selvitystyö jatkuu. 
Pj. esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Päätettiin lisätä 
maininta Luoman osayleiskaavan käynnistämisen tarpeesta. Luomanpurohankkeen 
osalta keskusteltiin Harjulantien alituksen uudistamisesta ja kutusoraikkojen teosta; 
LUVY:ltä ja Säästöpankkisäätiöltä kannattanee hakea avustusta kunnan 
talkooavustuksen lisäksi. Kulttuuriprojektin osalta hahmoteltiin vaihtoehtoa, jossa 
yhdistys tarjoaa taiteilijoille perustuen ja tilaisuuden osallistujilta kerätään 
loppusumma. 
Päätettiin, että pj. päivittää yhdistyksen talousarvion vuodelle 2022 ja toimittaa sen 
hallituksen jäsenille.   

7. Fortumin maakaapeli  
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esille Fortumin maakaapelin linjausongelmat. Päätettiin toimittaa kirje Microsoftille. 
Keskustelussa korostettiin maakaapelin ongelmien esille tuontia julkisuudessa, 
esim. Kirkkonummen Sanomissa. 
Toistaiseksi odotetaan Fortumin selvityksiä hankkeesta, joita on luvattu kevään 
aikana.Fortum on ilmoittanut toimittavansa mahdolliset materiaalit viranomaisille, 
KTM:öön ja ELY-keskukseen. ELY-keskus on luvannut informoida LKY:tä asiasta. – 
STUK antanee oman lausuntonsa, kun Fortumin selvitykset ja lopullinen 
suunnitelma ovat valmiit.  

8. Riihijuhlat 2022 ja LKY:n 20-vuotisjuhla 
Juhlat sovittiin pidettäväksi elokuun puolivälissä koulujen alkamisen aikataulussa. – 
Huvitoimikunta Pudaksen johdolla valmistelee. 

9. LKY:n tili – rahaston tulevaisuus 
Merkittävä osa yhdistyksen varallisuudesta on Aktian rahastossa, jonka tuotto on 
olematon. Päätettiin, että Laaksoselle annetaan valtuutus keskustella rahaston 
varojen siirrosta Nordnetin rahastoihin. – Timonen ja Valtanen selvittävät Nordnetin 
rahastojen tuottoja. 

10.Kunnan avustusten haku 
Pj. on hakenut LKY:n nimissä seuraavia avustuksia kunnalta: 
1. Talkooavustus 3100€
2. Ympäristönsuojeluavustus 5000€
3. Kulttuuriavustus 300€
4. Järjestöavustus 700€

11.  Luomalainen 
Keskusteltiin seuraavan ”Luomalaisen” ilmestymisestä. Todettiin seuraavia aiheita: 
Riihijuhlat/LKY:n 20-vuotisjuhlat, energiaprojekti(yhteishankinnat), jäsenmaksut, 
liikuntatunnit Bobäcks Skolanissa, rantatalkoot Luomanlahdella. Mahdollisista 
mainoksista todettiin Heimo Välisen K-Supermarket Kivenlahdessa (juuri avattu), 
Masalan ”Sol&Gott -lähiruokakauppa sekä yritysesittelyistä Kaisa Nummela ja Pi-
lates Studio Rauhalantiellä. – Valtanen valmistelee.

12.Yhteistyö Bobäcks Skolanin kanssa 
Pj. ja Annina Pudas on sopinut alustavasti ”Kasvatetaan Iloa -hankkeesta” 
Kirkkonummen K-Raudan, Kekkilän ja koulun kanssa: kasvatuslaatikoita multineen 
ja siemenineen koulun oppilaiden viljeltäviksi koulun pihalle. – Hanke etenee, LKY 
selvittelee materiaalien hankintaa ja hyödyntää hankkeen markkinointia sosiaalisen 
median kanavissa.  
Pj. ja Annina Pudas ovat ideoineet myös monia muita tapahtumia koulun kanssa, 
kuten mm. Laskiaisrieha, ”Back to School” syksyllä, tutustumiskäynnit luomalaisiin 
yrityksiin ja yhteistyö Hvitträsk-museon kanssa (mm. kuvataide / kulttuuri / 
historiatunnit museon tiloissa). – Hankkeiden kehittäminen jatkuu. 
Pj. on käynyt keskusteluja myös Loja Saarisen seinävaatteesta, jonka Saarinen 
aikanaan on lahjoittanut Luoman koulun vihkiäisiin.  Alkuperäinen vaate on siirretty 
Kirkkonummen kunnantalolle, mutta on tällä hetkellä ”säilössä” Inkoossa 
konservaattorin luona Tupulatäkissä. Luomalainen Ann Jonasson on kutonut 
seinävaatteesta kopion, joka on Bobäcks Skolanin seinällä. Hankkeen tiimoilta 
ollaan järjestämässä tilaisuutta, jossa taiteilija Ann Jonasson kertoo seinävaatteen 
kopion valmistumisesta opettajille, koululaisille, heidän vanhemmilleen ja 
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luomalaisille. Paikalla mahdollisesti entinen LKY:n pj. Stefan Winqvist, sekä esillä 
paljon kuva- ja muuta materiaalia teoksista. Pj. valmistelee. 

13.Bobäcks Skolanin liikuntasalivaraukset 
LKY on varannut koululta seuraavat ajat: 
1. Sähly/liikuntavuoro lauantaisin klo 15.00-17.30. – Vetäjänä Vähäkuopus, jolla on 

myös avaimet saliin. 
2. Joogavuoro tiistaisin klo 19.00-20.00. – Vetäjänä Maj-Britt Perander 
Päätettiin laitaa vuoroista ilmoitukset yhdistyksen kotisivuille ja Luoma-Bobäck -FB-
sivulle. 

14.Yhteistyö Hvitträsk-museon kanssa: taiteilijaillat ja artikkelit 
Seuraavat tapahtumat on sovittu, taideilloissa avauksen yhteydessä lyhyt esittely 
Luoman kylästä:  
1. 16.6. luomalainen Ann Jonasson / Arabian taideosaston Marianne Huotari: 

aiheena Loja Saarisen seinävaate ja keramiikasta tehdyt ryijyt.  
2. 11.8. Arabian taideosaston taiteilijat Heikki Orvola / Pekka Paikkari: aiheena 

taiteilijan polku tähän päivään. (lasi/keramiikka/tekstiili).  
3. 15.7. Museon restauroinnista vastaava arkkitehti: aiheena Hvitträsk-museon 

restaurointityöt.  (tämä vielä vahvistumatta) 
4. 17.9. Vaatesuunnittelija Mert Otsamo: aiheena asujen arkkitehtuuri. 

Seuraavat artikkelit on sovittu: 
1. Luoma/Hvitträsk/Eliel Saarinen, ASUN-lehti kv/englanninkielinen numero  
2. Ann Jonassonin seinävaatekopio, Antiikki&Design -lehti 

Toimittajana Jutta Ylä-Mononen (Vuokko Nurmesniemen kirjan kirjoittaja), sovittu 
että artikkelissa nostetaan myös Luoman kylää. informoi tilaisuudet luomalaisille. 

15.Muut mahdolliset asiat 
Bondestam toi esille tarpeen meluaitojen saamiseksi KehäIII:n reunoille Luoman 
kohdalla. – Hän valmistelee hakemuksen. 
Bondestam toi esille kalliomaalauksen vieressä olevan soturipaasin. Hän arvioi, että 
paasin perusteella, että maalaukset (5 kpl) ovat saamelaisten tekemiä; refer-
enssikohteita löytyy pohjoismaissa. Museovirasto kuitenkin evää asian 
Kyläavustaja on ollut sairaslomalla ja 20.4. alkaen taas vapaa. Kyselyjä on vähän. – 
Alsten valtuutettiin hoitamaan uuden kyläavustajan hakuprosessi. 

16.Seuraava kokous 

Seuraava kokous on tiistaina 3.5. klo 19:30 VPK:lla tai klo 19:00, mikäli kokous 
pidetään etäyhteydellä. 

17.Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22:10. 

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


