Luoman Kyläyhdistys - Kirkkonummi ry
Bobäcks Byaförening - Kyrkslätt rf

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2019–31.12.2019
Yhteenveto
Luoman kyläyhdistyksen 19. toimintavuosi oli Luoman kylän kannalta haastava – ja
samalla hallituksen jäsenille ja erityisesti sen puheenjohtajalle yhdistyksen historian
työntäyteisin. Uusimaa–2050 kaavaehdotukseen oli piirretty massiivinen junavarikko
keskelle Luoman kylää. Kaavaehdotuksesta tehtiin muistutus Luoman kyläyhdistyksen
toimesta.
Kyläyhdistys onnistui myös toistaiseksi estämään suunnitelmat sulkea Luomankuja
ajoneuvoliikenteeltä. Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi kiitettävästi. Jäsenmaksun
maksaneita jäseniä oli 327, vuotta aiemmin 262. Yhdistys tuotti myös uuden julkaisun
ensimmäisen Luoma-Bobäck 2020 -seinäkalenterin muodossa.
1. Hallituksen toiminta
Vuosikokouksessa 10.4.2019 valittiin hallitukseen vuosille 2019–2021 Anton Bergström,
Greger Englund, Ilkka Haavisto, Mikko Salmela, Tiina Tallberg, Jaakko Timonen ja
Marko Vähäkuopus. Lisäksi hallituksessa jatkoivat vuonna 2018 kaksivuotiskaudelleen
valitut Erkki Ahlsten, Mårten Bondestam, Timo Lähdesmäki, Annina Pudas ja Kristoffer
Sandström.
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Mikko Salmelan ja
varapuheenjohtajiksi Annina Pudaksen ja Jaakko Timosen. Hallituksen sihteeriksi
valittiin Ilkka Haavisto ja rahastonhoitajaksi Greger Englund. Yhdistyksen toimikuntiin
valittiin seuraavat vastuuhenkilöt:
Edunvalvontatoimikunta: Erkki Ahlsten
Huvitoimikunta: Annina Pudas
Viestintä- ja jäsentoimikunta: Timo Lähdesmäki
Venerantaprojekti: Steffe Selroos (hallituksen ulkopuolelta)
Ympäristö- ja Luomanpurotoimikunta: Marko Vähäkuopus
Yhteishankinta- ja kyläaputoimikunta: Erkki Ahlsten
Kotisivujen ylläpito: Ossi Pylväläinen (hallituksen ulkopuolelta)
Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Kokoukset ovat olleet kestoltaan runsaan
tunnin ja läsnä on ollut 6–10 jäsentä. Kokouksissa on käsitelty toimikuntien ja
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projektien tilannekatsauksia, valmisteltu yhdistyksen kannanottoja kylää koskeviin
asioihin ja suunniteltu kylän ja kyläläisten yhteisiä tapahtumia.
Junavarikkosuunnitelma on työllistänyt hallitusta erittäin paljon. Hallituksen tueksi
muodostetiin Varikkotyöryhmä. Tavoitteena oli saada varikon vastaiseen työhön myös
hallituksen ulkopuolisia sekä Luomasta että Espoosta. Siinä onnistuttiinkin hyvin (ks.
kohta 7.1.).
Yhdistyksen puheenjohtajille, hallituksen jäsenille tai toimihenkilöille ei ole maksettu
palkkaa eikä kokous- tai muita palkkioita.
2. Yhteishankinta- ja kyläaputoimikunta
2.1. Kyläapuhanke
Kyläapuhanke alkoi 16.5.2016 ja toiminta jatkui tilikauden aikana jo neljättä vuotta.
Luoman kyläyhdistys on onnistunut palkkaamaan hyviä kyläavustajia, jotka ovat saaneet
palveluja käyttäneiltä erittäin hyvää palautetta. Myös kyläavun markkinointi onnistui
hyvin. Kyläavun työtunnit tulivat käytetyiksi lähes sataprosenttisesti.
Vuonna 2019 yhdistyksen kyläavustajina toimivat:
Rivo Veinberg-Vikking, toimikausi: 11.07.2018 – 08.07.2019 ja
Argo Künnapas, toimikausi: 20.05.2019 ja päättyy 19.05.2020
Kyläavustajien työtehtävät olivat hyvin moninaiset: pieniä timpuritöitä, aitojen
rakentamista ja korjausta, polttopuutöitä, piha-, tiealue– ja puutarhatöitä, lumitöitä,
konehuoltoa ja -korjausta jne. Erityisesti Argon työt painottuivat hänen ammattinsa
mukaisesti ulko- ja sisämaalaus-, yms. remonttitöihin.
Kyläavustajan palkattomana työnjohtajana on toiminut Erkki Ahlsten, joka on hoitanut
markkinoinnin, työaikavaraukset, laskutuksen ja yhteydenpidon Suomen Kylätoiminta
ry:hyn ja työvoimaviranomaisiin.
Vaikka kyläavustajan työn tuntihinta on ollut yhdistyksen jäseniltä vain 10 € tunnilta,
niin valtiolta saadun palkkatuen, erinomaisen käyttöasteen sekä ilmaisen hallinnon ja
työnjohdon vuoksi kyläavustustoiminta on muodostunut kyläyhdistyksen tärkeäksi
tulolähteeksi. Lisäksi projekti on lisännyt kyläyhdistyksen jäsenmäärää ja luonut
kyläyhdistykselle hyvää imagoa.
2.2. Energiaprojekti
Vuosi 2018 oli Luoman Kyläyhdistyksen polttoöljykimpan 16. toimintavuosi.
Polttoöljykimppa on kyläyhdistyksen jäsenetu. Se on hankkinut luomalaisille isohkoja
yhteistilauksia ja keskitettyä logistiikkaa sekä tarjouskilpailua hyödyntäen normaalia
edullisempaa polttoöljyä.
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Luoman kiinteistöistä yhä useampi on siirtynyt käyttämään maalämpö- ja
ilmalämpöpumppuja sekä aurinkolämpökeräimiä tai niiden yhdistelmää. Tämä on
aiheuttanut polttoöljyn käytön vähenemistä ratkaisevassa määrin. Vuoden 2019
kokonaistilausmäärä oli enää vain n. 16.000 litraa.
3. Ympäristötoimikunta
3.1. Vitträskin veden laadun seuranta
Yhdistys käynnisti kesän 2017 aikana keskustelut alan toimijoiden (Kirkkonummen
kunta, ELY-keskus ja Helsingin Yliopiston ympäristötieteiden laitos) kanssa
seurantajärjestelmän valmistelemiseksi. Seurantajärjestelmä on saatu käyttöön ja
mittaustulosten mukaan Vitträskin vedenlaatu on hyvä.
3.2. Luomanpuron kunnostus
Marko Vähäkuopuksen johdolla on toteutettu kalatien teon kunnostusta
Insinööritoimisto J. Ahon laatiman suunnitelman mukaisesti. Kalatie valmistuu ja
avataan vuoden 2020 aikana. Seuraava vaihe on Luomanpuron läpikäynti ja
mahdollisten kalojen nousuesteiden poistaminen ja kutupaikkojen kartoittaminen sekä
kunnostus. Luomanpuro pyritään saamaan valmiiksi kaloja varten vuoden 2020 syksyn ja
vuoden 2021 kevään aikana. Sitten ovat vuorossa kalojen istutukset.
4.Venerantaprojekti
Venerannan venepaikkojen vuokraus toimii hyvin Kaikki 34 venepaikkaa ovat olleet
vuokrattuina ja jonossa on luomalaisia odottamassa paikkaa. Kevättalkoissa
kunnostettiin ja siivottiin venerantaa.
5.Tiedotus- ja jäsentoimikunta
5.1. Tiedotus
Pääasiallisena viestintäkanavana on toiminut kyläyhdistyksen internet-sivusto. Ossi
Pylväläinen on ylläpitänyt sivuja vapaaehtoistyönä. Tiedotustyötä on tehty eri
hallituksen jäsenten toimesta. Tilikauden aikana rakennettu ’Luomalaisten osoitteisto’
antoi mahdollisuuden lähettää kyläläisille tiedotuksia sähköpostitse. Perinteisiä
postilaatikkojakeluja tarvitsi uusien tiedotuskanavien vuoksi käyttää entistä
merkittävästi vähemmän. Viestintää on tehty myös Luoman kyläläisten Facebooksivuilla sekä ”Luoman ja Mankin ympäristön puolesta” Facebook-sivuilla.
Luoman kyläyhdistyksen kyläkokous pidettiin 2.10.2019 Ljusdalassa.
Teemana oli kiinteistöjen lämmitys- ja energiankäyttö sekä varikkotilanne. Ramboll
Finland piti esitelmän eri ratkaisuista: maalämpö, aurinkopaneelit, energiansäästö.
Käytännön kokemuksia aurinkopaneeleista esitteli Mårten Bondestam.
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Pääosaan kokouksessa nousi vasta julkaistu Uusimaa 2050-kaavaluonnos ja junavarikko.
Tilaisuuteen saatiin Väyläviraston ja HSL:n virkamiehiä esittelemään
junavarikkosuunnitelmia. He joutuivat kysymysryöpyn kohteiksi ja selittelivät, ettei
mitään päätöksiä varikon sijainnista ole vielä tehty.
5.2 Vuoden luomalainen 2019
Vuoden luomalaiseksi valittiin Annina Pudas. Annina on vuosikaudet toiminut
kyläyhdistyksen hyväksi, hän on ollut hallituksen varapuheenjohtajana ja hallituksen
jäsenenä useana vuonna. Hän on ollut puuhaamassa riihijuhlia, olymbialaisia, FBKkahvilaa jne. Missä tapahtuu siellä Annina. Onnittelut Anninalle!
6. Huvitoimikunta
6.1. Riihijuhlat
Riihijuhlat vietettiin vanhoja perinteitä kunnioittaen Jussin ladossa 10.8.2019, tällä
kertaa 50-luvun hengessä. Mårten Bondestam esitti upean leijavaloshown. Bobäck FBK
huolehti tuttuun tapaan paloturvallisuudesta. Tanssimusiikista vastasi solistiyhtye
Luoma. Paras puku -palkinnon pokkasivat Janne Suominen avec.
7. Edunvalvontatoimikunta
7.1. Kaavoitus
Kirkkonummen kunnan kaavoituksen eräs painopistealue on Masala ympäristöineen.
Prosessissa olevat Luoman osayleiskaava, Masalan osayleiskaava, ja Masalanportin
asemakaava ovat tästä esimerkkeinä. Luoman osayleiskaavan teko on ollut käytännössä
keskeytyksissä ja merkittäviä osia Luoman kylän perinteisestä alueesta on siirretty
muiden kaavojen piiriin – esimerkkinä Suvimäki-Majvik asemakaava.
Syynä Luoman osayleiskaavan valmistamisen lykkäyksille kunnan kaavoitusosasto on
kertonut ensin tietoonsa tulleen suunnitelman rautatievarikon mahdollisesta
sijoittamisesta Luoman alueelle ja sittemmin Uusimaa 2050-kaavaehdotuksen päätösten
odottamisen. Kyläyhdistys ei ennen kaavaehdotuksen julkaisua ollut tietoinen siitä, että
Mankki-Luoma alueelle oli Väyläviraston ja HSL:n toimesta suunniteltu massiivinen
junavarikon sijoittamista tälle alueelle. Kirkkonummen kuntakin oli ainakin virallisesti
tietämätön asiasta.
Kyläyhdistys toimi varikkoasiassa aktiivisesti. Hallituksen tueksi muodostetiin
Varikkotyöryhmä, johon kuuluivat: Mikko Salmela (pj), ja Hannu Valtanen (sihteeri),
Erkki Ahlsten, Mårten Bondestam, Ernst Grönblom, Georg Ehrnrooth, Johanna Hakanen,
Rikard Korkman, Annina Pudas, Anna-Mari Toikka ja Bengt Ölander. Ryhmän työ
keskittyi erityisesti Uusimaa 2050 -kaavasta tehdyn muistutuksen tekemiseen ja varojen
keräämiseen muistutuksen teosta aiheutuneisiin kustannuksiin.
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Luomalaiset osallistuivat aktiiviesti varikon vastustamiseen. Kyläyhdistyksen
varikkotilaisuuteen 2.10. osallistui noin 130 kyläläistä ja varikkoa vastustustavan
adressin allekirjoitti 266 henkilöä. Varoja kerättiin asianmukaisen keräysluvan
(RA/2019/958) turvin varikkoa vastustavan virallisen muistutuksen aikaansaamiseksi
tilikauden aikana 13.174 €, josta leijonanosa käytettiin Sakari Niemelältä (Ympäristölaki
Oy) tilatun muistutuksen laadintaan.
Luomankujan tasoristeyksen sulkeminen tuotiin yllättäen Kirkkonummen kunnan
yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokouksen 26.9. esityslistalle. Asian oli valmistellut
kuntatekniikan päällikkö Vartiainen. Ahlsten ja Salmela ehtivät informoida lautakuntaa
sulkemisen epäkohdista ja onnistuivat estämään Luomankujan sulkemisyrityksen, minkä
päätöksen myös kunnanhallitus piti voimassa.
8. Kirkkonummen kunnan tuki kyläyhdistykselle
Kyläyhdistys sai vuoden 2019 toimintaansa varten kunnalta avustusta 2.500 € (1.800 € ja
700 €). Avustuksista valtaosa on käytetty Luomanpuroprojektin aiheuttamiin töihin.
9. Hvitträsk-stipendi
Hvitträsk-stipendi, suuruudeltaan 40 €, jaetaan vuosittain Bobäcks skolan ja Masalan
koulun 5 tai 6 luokan oppilaille hyvästä menestyksestä taideaineissa (kuvaamataito ja
musiikki). Valintaa tehtäessä kiinnitetään huomiota siihen, miten oppilas on osannut
hyödyntää töissään Hvitträsk-vierailujen aiheita. Vuonna 2019 stipendit jaettiin 8.
kerran.
10. Yhdistyksen talous
Kyläyhdistyksen tuloslaskelma vuodelta 2019 osoittaa 8.534,86 € ylijäämää. Valtaosa
ylijäämästä on kyläapu- ja venerantatoiminnan tulosta, sillä käytännöllisesti katsoen
kaikki kyläavustajan työtunnit onnistuttiin markkinoimaan ja venerannan kaikki paikat
ovat olleet perinteisesti vuokrattuina. Suuri jäsenmäärä aiheutti tavallista
merkittävämmät jäsenmaksutuotot, yhteensä 1.933 €. Taseen loppusumma on
46.457,59 €. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien
ylijäämään.
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