Karhuniemen yksityistiekunta
Paikka:
Aika:

Pöytäkirja vuosikokous

Pitkäniemi 38 Pyötsaari, Hamina
16.6.2018

1. Kokouksen avaus.
Rahastonhoitaja Kari Tähti toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 10.10.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden
valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Tähti, kokous hyväksyi, että myös tiliasiat voidaan
käydä hänen johdolla. Sihteeriksi valittiin Kai Tähti, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi
valittiin Kari Strengell ja Teemu Sinivaara.
3. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen laillisuuden toteaminen.
Todettiin läsnäolijat 6 henkilöä (liite1.) kaikki tienosakkaita. Kaikille tienosakkaille on postitettu
kutsu 30.5.2018 Lisäksi kutsu ovat olleet tiekunnan ilmoitustaululla 29.5.2018 lähtien
nähtävänä. Kokous todettiin lailliseksi.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin työjärjestys esityslistan mukaiseksi.
5. Toimintakertomus edelliseltä kaudelta.
Kokous hyväksyi hoitokunnan esityksen toimintakertomukseksi. (Liite2.)
6. Tilikertomus ja tilitysten tarkastajien lausunto edelliseltä toimintakaudelta.
Kuultiin rahastonhoitajan selvitys tileistä sekä tilitysten tarkastajien tilitystentarkastuskertomus.
Kokous vahvisti tilit.
7. Tili- ja vastuu vapauden myöntäminen hoitokunnalle.
Tili- ja vastuuvapaus edelliseltä toimintakaudelta myönnettiin hoitokunnalle.
8. Toimintasuunnitelman hyväksyminen kuluvalle kaudelle.
Kokous hyväksyi toiminta suunnitelman 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 2018 toimenpiteet: Vuosittaisien toimenpiteiden lisäksi sivuojien ja tierumpujen
puhdistaminen. Täytetään piellä tien kestopinnoitteen halkeamat.
Tietalkoot pidetään 7.7.2018 kello 8.00 alkaen Pitkäniemen ja Karhuniemen tienristeyksestä.
9. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen kuluvalle kaudelle.
Kokous hyväksyi tulo- ja menoarvion liitteen 3. mukaiseksi.
10. Osakasluettelon ja -tieyksikkölaskelmasta vahvistaminen
Kokous vahvisti kauden 2018/2019 osakasluettelon ja tieyksikkölaskelman. (Liite 4)
1/2

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, maa-ainekset ja vastaavat 0,33€/tn/km (52€/m3/km).
11. Luvattomasta tienkäytöstä asetettava maksu.
Luvattomasta tienkäytöstä laskutetaan 50 euroa kerta.
14. Tilitysten tarkastajien ja tilitysten tarkastajien varahenkilön valinta.
Tilitysten tarkastajiksi valittiin Arto Grönholm ja Veli Ekholm, sekä varalle tilitystentarkastajaksi
Ari Mäkelä.
15. Pöytäkirjan nähtävilläpitopaikka ja – aika.
Pöytäkirja pidetään nähtävillä tiekunnanilmoitustaululla 23.6. – 21.7.2018, sekä
www.Pyötsaari. com. Liitteet sekä pöytäkirja ovat nähtävillä tiekunnan sihteerillä Peter Harden.
16. Kokouskutsun ja maksuunpanoluettelon nähtävilläpitopaikka 2019.
Kokouskutsu pidetään nähtävillä tiekunnan ilmoitustaululla, osakas- ja tieyksikköluettelo sekä
maksuunpanoluettelo pidetään nähtävillä tiekunnan sihteerillä ja rahastonhoitajalla. Asiakirjat
ja kokouskutsu ovat nähtävillä 14 vuorokautta ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu
lähetetään tienosakkaille.
17. Muutoksen haku ohjeet
Valituksen tekoaika on 30 päivää kokouksen päätöksestä. Valitus on jätettävä Haminan
kaupungin tielautakunnalle.
18. Muut asiat
Jätepisteen laskutus hoidetaan Karhuniemen yksityistien laskutuksen yhteydessä.
Tiekuntamme asiakirjojen julkistamistavat ovat Pyötsaaren sivusto ( www.pyotsaari.com) ja
tiekunnan ilmoitustaulu.
19. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.00

Pyötsaari 16.6.2018
Kari Tähti
puheenjohtaja/ sihteeri
Kokouksen valitsimina pöytäkirjantarkastajina olemme tarkastaneet pöytäkirja ja todenneen sen
kokouksen kulun mukaiseksi.

Kari Strengell
pöytäkirjantarkastaja

Teemu Sinivaara
pöytäkirjantarkastaja
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