Karhuniemen yksityistiekunta
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Pöytäkirja vuosikokous

Tähden vapaa-ajan asunto, Pyötsaari
9.6.2012

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Olli Kauhanen toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 11.10.
Kokous muisti hoitokunnan jäsenen, Erkki Tirkkosen poismenoa hiljaisella hetkellä.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden
valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Kauhanen, kokous hyväksyi, että myös tiliasiat
voidaan käydä hänen johdolla. Sihteeriksi valittiin Kari Tähti, pöytäkirjan tarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi valittiin Peter Harden ja Tuomo Marttila.
3. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen laillisuuden toteaminen.
Todettiin läsnäolijat 14 henkilöä (liite1.) kaikki tienosakkaita. Kokous todettiin lailliseksi, kaikille
tienosakkaille on postitettu kutsu sekä tiekunnan ilmoitustaululla kutsu on ollut 25.5.2012
lähtien.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen.
Hyväksyttiin työjärjestysesitys muutoksitta.
5. Toimintakertomus edelliseltä kaudelta.
Kokous hyväksyi hoitokunnan esityksen toimintakertomukseksi. (Liite2.)
6. Tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toimintakaudelta.
Kuultiin rahastonhoitajan selvitys tileistä sekä tilintarkastajien tilintarkastuskertomus.
Vahvistettiin tilit.
7. Tili- ja vastuu vapauden myöntäminen hoitokunnalle.
Tili- ja vastuuvapausedelliseltä toimintakaudelta myönnettiin hoitokunnalle ja muille
tilivelvollisille.
8. Tien kestopäällysteen lisäämisestä ja maksusuunnitelmasta päättäminen.
Kokous käsitteli hoitokunnan esityksiä. Kokous päätti kestopäällysteen lisäämisestä
seuraavasti: Asfaltointi tehdään Kotokallion ja Lintuviikin väliin, sekä Lintuviikin asfaltista
postilaatikoilla olevaan Pitkäniemi tien haaraan. Asfaltointi urakointi teetetään kesällä 2013.
Rahoitus osakkailta kolmessa erässä, maksuerät on maksettava 1.8.2013 mennessä.
9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen kuluvalle kaudelle.
Kokous hyväksyi toiminta suunnitelman seuraavaksi:
Tiestöä hoidetaan tielain mukaan. Hoidetaan asfalttilaina lyhennyssuunnitelman mukaisesti.
Tien soraosuudelle höyläys ja tien kulutuspinnan sorastus.
Tievarren vesakoita raivataan ja aukaistaan ojat tarpeen mukaan.
Talvella tie pidetään kulkukelpoisena aurauksin ja tarvittaessa linkoamalla.
Perusparannus
Karhuniemen tien alkuosassa Kotokallioon louhitaan sadevesien virtauksia ohjaava ura.
Päätetään kestopäällysteen lisäämisestä ja siihen varojen hankkimisesta.
10. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen kuluvalle kaudelle.
Kokous hyväksyi tulo- ja menoarvion. (Liite 3.)
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11. Tieyksikkölaskelman, maksuunpanoluetteloiden, tiemaksujen, sekä maksupäivien
vahvistaminen.
Tieyksikkömaksuksi vahvistettiin 0,14€, perusmaksu on 8 euroa.
Tilapäiskäyttömaksuiksi vahvistettiin kokovuosi 70 € ja osavuosi 50€.
Raakapuun kuljetukset 0,33€/m3/km, Maa-ainekset ja vastaavat 0,33€/tn/km (0,52€/m3/km)
Nämä maksut tulevat tienkäytöstä maksettavaksi, kun osakkaiden kuljetukset ylittävät kaksi
kuorma-autollista (yksi rekallinen). Kantavuutta rajoittavat liikennemerkit on otettava huomioon
raskaita kuormia vaativassa liikennetarpeessa.
Kokous vahvisti kauden 2013/2014 tieyksikkölaskelman ja maksuunpanoluettelon.
Tiemaksujen eräpäivät ovat kestopäällystemaksujen osalta 1.8.2013. ja seuraavan kauden
tiemaksut 31.5.2013. (Liite 4)
12. Luvattomasta tienkäytöstä asetettava maksu.
Luvattomasta tienkäytöstä laskutetaan 50 euroa kerta.
13. Hoitokunnan täydentäminen.
Erkki Tirkkosen tilalle valittiin uudeksi varsinaiseksi jäseneksi Kari Strengell.
14. Tilitysten tarkastajien ja tilitysten varatarkastajien valinta.
Tilitysten tarkastajiksi valittiin Peter Harden ja Marjukka Tähti, sekä varalle
tilitystentarkastajaksi Ari Mäkelä.
15. Pöytäkirjan nähtävilläpitopaikka ja – aika.
Pöytäkirja pidetään nähtävillä tiekunnanilmoitustaululla 10.6. – 15.7.2012, sekä
www.Pyötsaari. com. Liitteet sekä pöytäkirja tiekunnan sihteerillä nähtävillä p. 040 5280052
16. Kokouskutsun ja maksuunpanoluettelon nähtävilläpitopaikka.
Kokouskutsu ja maksuunpanoluettelo pidetään nähtävillä tiekunnan ilmoitustaululla 14
vuorokautta ennen kokousta.
Lisäksi kokouskutsu lähetetään tienosakkaille laskutuksen yhteydessä toukokuun alussa
2013.
17. Muut asiat
Päätettiin korvata tiekunnan historiasta tehdystä dvd:stä, pieni korvaus, Arvo V.Mäelle.
18. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.45
Pyötsaari 9.6.2012

Olli Kauhanen
puheenjohtaja

Kari Tähti
sihteeri

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

Peter Harden

Tuomo Marttila
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