Karhuniemen yksityistiekunta
Paikka:
Aika:

Pöytäkirja vuosikokous

Mäntlahden seuratalo Toivola (Museotie 820), Hamina
10.7.2021

1.

Kokouksen avaus.
Hoitokunnan puheenjohtaja Vesa Yrjölä toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 10.03.

2.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Yrjölä, kokous hyväksyi, että myös tiliasiat voidaan käydä
hänen johdolla. Sihteeriksi valittiin Kari Tähti, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko
Nygren ja Arto Grönholm.

3.

Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen laillisuuden toteaminen.
Todettiin läsnäolijat 9 henkilöä (liite1.) kaikki tienosakkaita. Kaikille tienosakkaille on postitettu kutsu
20.6.2021 Lisäksi kutsu ovat olleet tiekunnan ilmoitustaululla 20.6.2021 lähtien nähtävänä. Kokous
todettiin lailliseksi.

4.

Työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin työjärjestys esityslistan mukaiseksi.

5.

Hyväksytään vuoden 2020 toimintakertomus.
Kokous hyväksyi hoitokunnan esityksen toimintakertomukseksi. (Liite2.)

6.

Vahvistetaan vuoden 2020 tilinpäätös.
Kuultiin rahastonhoitajan selvitys tileistä sekä tilitysten tarkastajien tilitystentarkastuskertomus.
Kokous vahvisti tilit.

7.

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
Tili- ja vastuuvapaus edelliseltä toimintakaudelta myönnettiin hoitokunnalle.

8.

Vahvistetaan tieyksikkölaskelma, yksikkömaksu ja tie- ja käyttömaksut.
Kokous vahvisti kauden 2021/2022 osakasluettelon ja tieyksikkölaskelman. (Liite 3)
Tiemaksu 2021/2022 ovat:
Perusmaksu 8 euroa, 0.145 euroa/yksikkö. Tilapäiskäyttömaksut osavuosi 70 € ja ympärivuotinen
käyttö 150€ sekä postituskulut 5 euroa. Kuljetusmaksut ovat: Raakapuukuljetukset 0,33€/m3/km, maaainekset ja vastaavat 0,33€/tn/km (52€/m3/km) kuljetuksista on ilmoitettava hoitokunnalle.
Luvattomasta tienkäytöstä laskutetaan 50 euroa kerta.

9.

Päätetään vuoden 2021 maksuunpanoluettelon vahvistamisesta, sekä maksujen erääntymispäivästä ja
sen jälkeen tapahtuvan perinnän kuluista.
Kokous vahvisti kauden 2021/2022 maksuunpanoluettelon. (Liite 3)
Erääntymispäivän jälkeisen perinnän kulut ovat 6 euro/lasku sekä ulosoton kulut.

10. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
Kokous hyväksyi toiminta suunnitelman kaudelle 2021/22 seuraavaksi:
Tietä hoidetaan tielain mukaisesti. Talvella tie pidetään kulkukelpoisena auraamalla tai linkoamalla.
Keväällä poistetaan aurausviitat ja päällysteeltä hiekoitussorat.
Alku kesästä tien soraosuudella lisätään kulutuskerrosta ja lanataan. Pölynsidontaa tehdään tarpeen
mukaan.
Tietalkoissa tehdään tielle tiekunnan kokouksen ja hoitokunnan arvion mukaisia hoito- ja kunnostus
töitä. Tien huoltoon liittyvät työt tehdään talkoilla tai yksittäisinä erillisprojekteina.
Kokoomakaivojen puhdistus ja tienvarsialueiden raivaus tehdään vuosittain.
Talvihoidon sopimus tehdään syksyllä ja laitetaan aurausviitat.
Talkoiden 2021 toimenpiteet vuosittaisien toimenpiteiden lisäksi
• sivuojien ja tierumpujen puhdistaminen.
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•
•
•

täytetään piellä tien kestopinnoitteen halkeamat.
poistetaan tiealueelta kasvillisuutta.
tietalkoot pidetään 10.7.2021 kello 11.00 alkaen.

11. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2021.
Kokous hyväksyi tulo- ja menoarvion liitteen 4. mukaiseksi.
12. Valitaan hoitokunta, varamiehet ja päätetään toimikauden pituudesta sekä päätetään kulukorvausten ja
palkkioiden maksamisesta.
Todettiin hoitokunnan jäsenet kaudella 1.5.2021- 30.4.2022 Vesa Yrjölä, Peter Hardén, Teemu
Sinivaara, Kari Strengell ja Kari Tähti.
13. Päätetään tiekunnanedustajille myönnettävistä käyttö- ja hallintaoikeuksista.
Tiekunnan tilinkäyttöoikeus on tiekunnan puheenjohtajalla, rahastonhoitajalla ja sihteerillä.
14. Valitaan kaudella 2020/21 kaksi henkilöä tarkistamaan tilitys ja kaksi henkilöä varalle.
Tilitysten tarkastajien ja tilitysten tarkastajien varahenkilön valinta.
Tilitysten tarkastajiksi valittiin Arto Grönholm ja Veli Ekholm, sekä varalle tilitystentarkastajaksi Seppo
Mäkelä ja Heikki Nyman.
15. Päätetään pöytäkirjan nähtävilläpitopaikka ja – aika.
Pöytäkirja pidetään nähtävillä tiekunnanilmoitustaululla 12.7. – 7.8.2021, sekä www.Pyötsaari. com.
Liitteet sekä pöytäkirja ovat nähtävillä tiekunnan sihteerillä Peter Harden 12.7. – 7.8.2021 sopimuksen
mukaan.
16. Päätetään pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävät lunastusmaksut.
Lunastusmaksut 2,50 euroa/kopio.
17. Ilmoitetaan muutoksen hakuohjeet.
Tiekunnan kokouksen päätöksestä saa vaatia päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että päätös ei
ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain vastainen taikka loukkaa hänen oikeuttaan.
Yksityistielaki 560/2018; 64§ ja 65§. Oikaisuvaatimus on esitettävä 30 päivän kuluessa päätöksen
tekemisestä hoitokunnalle ja tai käräjäoikeudelle.
18. Mahdolliset muut asiat, yleiskeskustelu.
Jätepisteen laskutus hoidetaan Karhuniemen yksityistien laskutuksen yhteydessä.
19. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.53.
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Vesa Yrjölä
puheenjohtaja

Kari Tähti
sihteeri

Kokouksen valitsimina pöytäkirjantarkastajina olemme tarkastaneet pöytäkirja ja todenneen sen kokouksen
kulun mukaiseksi.

Mikko Nygren
pöytäkirjantarkastaja

Arto Grönholm.
pöytäkirjantarkastaja
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